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III. Kormányrendeletek

A Kormány 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról

A Kormány az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásával kapcsolatosan eljáró szervek

1. § (1) Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a belügyminisztert (a továbbiakban: nyilvántartást 
vezető szerv) jelöli ki.

 (2) Az  egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró szervként a  Kormány a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

 (3) Az  egyéni vállalkozói igazolvánnyal (a  továbbiakban: igazolvány), a  nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított 
hatósági bizonyítvánnyal, valamint az  egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a Hatóság országos illetékességgel látja el.

2. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentés

2. § (1) Az  egyéni vállalkozónak a  tevékenység megkezdését, szünetelését, megszüntetését, valamint a  nyilvántartásban 
szereplő adatok változását elektronikus út igénybevétele esetén a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül 
elérhető elektronikus űrlapon kell bejelentenie.

 (2) Az  egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez, a  változásbejelentéshez, szüneteléshez és 
megszüntetéshez, valamint az  igazolványhoz szükséges adatokat tartalmazó űrlapot a  nyilvántartást vezető szerv 
az interneten teszi közzé.

3. Az igazolvány

3. §  Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A  törzslap adattartalmát az  1.  melléklet, a  pótlap adattartalmát 
a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült.
 (2) Amennyiben az  egyéni vállalkozó az  elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, azt haladéktalanul, de legkésőbb 

a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a Hatóságnál bejelenti, valamint a régi és utóbb 
megtalált igazolványt leadja, vagy postán megküldi a Hatóságnak, amely az okmányt bevonja.

 (3) Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott, vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.
 (4) A Hatóság az igazolványt az egyéni vállalkozó kérelmére vagy hivatalból cseréli, ha az gyártáshibás.
 (5) Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a Hatóságnak leadja.

5. § (1) Érvénytelen az igazolvány, ha
a) az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,
b) a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,
c) az egyéni vállalkozó a tevékenységét szünetelteti,
d) az igazolványba bejegyzett bármely adat megváltozik,
e) az igazolványt az egyéni vállalkozó a Hatóságnak leadta, vagy
f ) az igazolvány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

 (2) Az érvénytelenség tényét – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a Hatóság állapítja meg.
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 (3) Az  (1)  bekezdés a)–d)  pontjában foglalt esetekben az  érvénytelen igazolványt a  vállalkozó a  Hatóságnak 
haladéktalanul leadja.

 (4) A leadott igazolványt a Hatóság bevonja. Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le, vagy nem küldte meg, 
azt a Hatóság visszavonja.

 (5) Az igazolvány (1) bekezdés f ) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt az egyéni vállalkozó haladéktalanul, de 
legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a Hatóságnál bejelenti.

 (6) Ha az  igazolvány érvénytelenségének ténye a  nyilvántartást vezető szerv eljárásának eredményeképpen 
merül fel, az  érvénytelenség tényét a  nyilvántartást vezető szerv állapítja meg, és gondoskodik az  igazolvány 
érvénytelenségének nyilvántartásba való bejegyzéséről, szükség esetén az  igazolvány visszavonásáról és 
a visszavonás tényének nyilvántartásba való bejegyzéséről.

 (7) A  Hatóság az  igazolvány érvénytelenségének megállapítását, az  igazolvány bevonását, visszavonását követően 
gondoskodik e tények nyilvántartásba való bejegyzéséről.

6. § (1) Az  igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az  ügyfél a  kérelmet 
személyesen nyújtja be, a Hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

 (2) Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje szerint 
kell megállapítani.

 (3) A  Hatóság az  általa bevont, valamint a  határidőben át nem vett igazolványt átlyukasztással és az  adatoldalakon 
elhelyezett „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal látja el.

 (4) Az át nem vett igazolványt a Hatóság az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.

4. Hatósági ellenőrzés

7. § (1) A Hatóság által lefolytatott hatósági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szereplő, az egyéni vállalkozó által bejelentett adatok megfelelnek-e a jogszabály rendelkezéseinek.

 (2) A hatósági ellenőrzés keretében a Hatóság vizsgálja különösen, hogy az egyéni vállalkozó
a) rendelkezik-e az  általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep (a  továbbiakban együtt: székhely) 

gazdasági tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal,
b) rendelkezik-e az  általa bejelentett főtevékenység és egyéb tevékenység (a  továbbiakban együtt: 

tevékenységi kör) folytatásához jogszabály által előírt engedéllyel,
c) eleget tett-e az  általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt bejelentési 

kötelezettségnek,
d) eleget tett-e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által előírt nyilvántartásba vételi 

kötelezettségnek,
e) vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott személy képesítési követelményhez kötött tevékenységi kör 

esetén rendelkezik-e a jogszabályban meghatározott képesítéssel, továbbá
f ) rendelkezik-e hivatalos elérhetőséggel.

8. § (1) A Hatóság a hatósági ellenőrzést
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, valamint az egyéni vállalkozó által bejelentett adatokban 

bekövetkező változás nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül,
b) ellenőrzési terv alapján indított hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzési tervben meghatározott időpontban, 

valamint
c) eseti ellenőrzés esetén a  hatósági ellenőrzés lefolytatására okot adó körülményről való tudomásszerzést 

követően haladéktalanul
megindítja.

 (2) A Hatóság a hatósági ellenőrzést abban az esetben is lefolytatja, ha a hatósági ellenőrzés megindítására okot adó 
körülményt követően az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére irányuló bejelentést 
tesz.

 (3) Ha a hatósági ellenőrzés megindítását követően a Hatóság megállapítja, hogy a hatósági ellenőrzés alá vont egyéni 
vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultsága időközben megszűnt, a hatósági ellenőrzést 
lezárja.
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9. § (1) A  Hatóság a  hatósági ellenőrzés megindítását követő nyolc napon belül ellenőrzi, hogy a  hatósági ellenőrzés 
lefolytatásához az egyéni vállalkozó adatszolgáltatása szükséges-e.

 (2) Ha a  Hatóság megállapítja, hogy a  hatósági ellenőrzés lefolytatásához az  egyéni vállalkozó adatszolgáltatása 
szükséges, értesíti az  egyéni vállalkozót a  hatósági ellenőrzés megindításáról, egyúttal határidő tűzésével felhívja 
az  általa bejelentett tevékenységi kör jogszerű végzésének, illetve az  általa bejelentett székhely gazdasági 
tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultság igazolására.

 (3) Ha a  Hatóság a  hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az  egyéni vállalkozó által bejelentett adat 
nem felel meg a  jogszabályi rendelkezéseknek, erről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely törli a  jogsértő 
adatot az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

10. §  Ha a hatósági ellenőrzés során az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatot 
közöl, és ennek következtében a  Hatóság kétséget kizáróan nem tudja megállapítani, hogy az  egyéni vállalkozó 
által bejelentett tevékenységi kör jogszerű végzésének, illetve a  székhely jogszerű használatának feltételei 
fennállnak-e, a  Hatóság erről értesíti a  nyilvántartást vezető szervet, amely azt az  adatot, melynek megfelelősége 
nem ellenőrizhető, törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

5. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

12. §  Hatályát veszti
a) a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 25. § (10) bekezdése,
b) a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 41.  § (1)  bekezdés 

4. pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az egyéni vállalkozói igazolvány törzslap tartalma

 1. az egyéni vállalkozói igazolvány megnevezése
 2. az egyéni vállalkozói igazolvány sorszáma
 3. az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító hatóság megnevezése
 4. az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának dátuma
 5. az egyéni vállalkozó neve
 6. az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma
 7. az egyéni vállalkozó adószáma
 8. az egyéni vállalkozó statisztikai számjele
 9. az egyéni vállalkozó székhelye
10. az egyéni vállalkozó telephelye(i)
11. az egyéni vállalkozó fióktelepe(i)
12. az egyéni vállalkozó főtevékenysége
13. az egyéni vállalkozó további tevékenységi köre(i)
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2. melléklet a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az egyéni vállalkozói igazolvány pótlap tartalma

1. az egyéni vállalkozói igazolvány pótlap megnevezése
2. az egyéni vállalkozói igazolvány pótlap sorszáma
3. az egyéni vállalkozói igazolvány pótlaphoz rendelt egyéni vállalkozói igazolvány sorszáma
4. az egyéni vállalkozó neve
5. az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma
6. az egyéni vállalkozó adószáma
7. az egyéni vállalkozó további tevékenységi köre(i)
8. az egyéni vállalkozó további telephelye(i)
9. az egyéni vállalkozó további fióktelepe(i)

A Kormány 255/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos, az új alapkezelő kijelölése miatt lefolytatandó átadás-
átvételi eljárásról

A Kormány az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 73.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a  továbbiakban: Támogatáskezelő) által 2018. december 31-én a  Nemzeti 
Együttműködési Alappal és – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75.  § (10)  bekezdése alapján – a  Nemzeti Civil Alapprogrammal 
kapcsolatosan végzett kezelő szervi feladatok (a  továbbiakban: feladatok) ellátását 2019. január 1-jétől a  Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) biztosítja.

 (2) A  feladatok átadás-átvétele a Támogatáskezelővel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való 
hivatkozással az  Alapkezelővel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó 
igényt nem lehet érvényesíteni.

 (3) Az  Alapkezelő az  (1)  bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódóan 2019. január 1-jét megelőzően létrejött 
jogviszonyok vonatkozásában jogosult különösen
a) eljárni a jogosulatlanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,
b) belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogviszonyokban, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó biztosítéki szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban valamennyi jog és kötelezettség 
tekintetében 2019. január 1-jétől az Alapkezelő lép a Támogatáskezelő helyébe.

2. §  Az  átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásával összefüggő, a  Támogatáskezelő javára kiadott, hatályban lévő 
hatósági engedélyek jogosultjának 2019. január 1-jétől az  Alapkezelő minősül. A  hatósági engedélyek ennek 
megfelelő módosítását az Alapkezelő kezdeményezi.

3. §  Az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz használt tárgyi eszközökkel – ide nem értve az ingatlanokat – kapcsolatos 
vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében jogosultként és kötelezettként 2019. január 1-jétől 
a Támogatáskezelő helyébe az Alapkezelő lép.

4. § (1) Az Támogatáskezelőnél az átadás-átvétellel érintett feladatokat és az azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató 
feladatokat 2018. december 31-én ellátó foglalkoztatottak tekintetében a  munkáltató 2019. január 1-jétől 
az Alapkezelő és a munkáltatói jogok gyakorlója az Alapkezelő vezérigazgatója.
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 (2) A  munkáltató személyében az  (1)  bekezdés szerint bekövetkező változás alapján az  (1)  bekezdés szerinti 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a  továbbiakban: Kjt.) 25/A.  § (7)  bekezdése alapján megszűnik, és a  megszűnést követő nappal, az  Alapkezelő 
továbbfoglalkoztatási kötelezettségére való tekintettel munkaviszony létesül.

 (3) A  munkáltató személyében az  (1)  bekezdés szerint bekövetkező változás a  foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony határozott vagy határozatlan időre szóló jellegén, valamint azon, hogy a  foglalkoztatás teljes- vagy 
részmunkaidőben történik-e nem változtat.

 (4) Ha a  munkáltató személyében az  (1)  bekezdés szerint bekövetkező változással érintett foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítésekor kikötött próbaidő időtartama 2018. december 31-ig nem telik le, a próbaidő a  jogviszony 
létesítésekor kikötött időtartamig áll fenn.

 (5) A  munkáltató személyében az  (1)  bekezdés szerint bekövetkező változással érintett, az  Alapkezelőnél 
továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában, a  kapcsolódó jogviszonyokban 
valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Alapkezelő lép a Támogatáskezelő helyébe.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a  Kjt. 25/A.  §-át, 25/B.  §-át és 25/C.  § (1)–(3)  bekezdését, 
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 40. §-át kell megfelelően alkalmazni.

2. Az átadás-átvétel rendje

5. § (1) A  Támogatáskezelő és az  Alapkezelő átadás-átvételi eljárást folytat le. Az  átadás-átvételi eljárás levezetője 
az Alapkezelő.

 (2) Az  átadás-átvétel kiterjed különösen a  Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a  továbbiakban: NEAr.) 28.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatokhoz 
kapcsolódóan
a) a feladatok ellátásához használt ingó eszközállományra, az azokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre,
b) a  Nemzeti Civil Alapprogram terhére kötött támogatási szerződésekkel, kiadott támogatói okiratokkal 

kapcsolatos szakmai és pénzügyi-számviteli feladatokra,
c) a NEAr. 29. § (5) és (7) bekezdése szerinti pénzeszközökről készített kimutatásokra és felhasználásukra,
d) az elektori választás lebonyolításával kapcsolatos feladatokra.

6. § (1) A  feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket a  Támogatáskezelő az  Alapkezelő részére köteles 
2019. január 7-éig átadni azzal, hogy az átadott vagyonelemek átadás napja szerinti állapotáról a Támogatáskezelő 
és az  Alapkezelő mennyiségi és értékbeni leltárt vesz fel, és az  Alapkezelő azt 2019. január 31-éig a  tulajdonosi 
joggyakorló részére megküldi. A leltár megküldését követően az Alapkezelő és a tulajdonosi joggyakorló az átvett 
vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosítja. A Támogatáskezelő a könyvviteli, nyilvántartási számlái 
és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében a könyveiből 2019. január 1. napjával 
kivezeti az átadott és a leltárban feltüntetett vagyonelemeket.

 (2) A  Támogatáskezelő a  feladatok ellátásához szükséges 2018. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséhez 
kapcsolódóan az Alapkezelő részére átadja
a) a 2018. évi leltárral és főkönyvi kivonattal alátámasztott éves költségvetési beszámolót,
b) – legkésőbb a  mérlegkészítés, illetve az  éves költségvetési beszámoló összeállításáig – a  2018. december 

31-ével lezárt, leltárral egyező, az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
14.  mellékletében foglaltak szerinti analitikus nyilvántartásokat és az  azokhoz kapcsolódó bizonylatokat, 
valamint

c) 2019. január 15-éig a  kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványok, követelések állományához 
kapcsolódó, azokat megalapozó dokumentumokat.

7. §  Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben
a) tételesen meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatokat, feladatcsoportokat,
b) rendelkezni kell az  átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, 

okiratok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,
c) meg kell határozni az  Alapkezelőhöz kerülő szakmai és az  ahhoz kapcsolódó funkcionális létszámkeretet, 

a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek körét,
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d) meg kell határozni az  átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok végrehajtásához használt, leltári 
számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyon körét és átadásának napját,

e) meg kell határozni a kezelői megállapodásokban vállalt és még folyamatban lévő feladatokat.

8. § (1) Az átadás-átvételi eljárást, illetve a jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2019. február 15-éig – az éves költségvetési 
beszámoló átadása tekintetében 2019. március 15-éig – végre kell hajtani. A  jegyzőkönyv aláírására az  érintett 
szervezetek vezetői jogosultak.

 (2) A  jegyzőkönyv felvétele mellett a  Támogatáskezelő vezetője vagy az  általa meghatalmazott személy adja át 
az átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan a Támogatáskezelő, illetve az általa ellátott és 2018. december 
31-én folyamatban lévő ügyeket az Alapkezelő vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.

 (3) Az  átadás-átvétel keretében a  Támogatáskezelő tájékoztatást nyújt mindazon tényekről, átadja mindazon 
okiratokat az Alapkezelőnek, amelyek 2019. január 1-jétől az Alapkezelőt megillető jogok és az Alapkezelőt terhelő 
kötelezettségek gyakorlásához, illetve érvényesítéséhez szükségesek.

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. §  Az  Alapkezelő által 2019. január 1-jétől külön jogszabály alapján civil és non-profit szervezetek támogatása 
kezelő szerveként ellátott feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogviszonyokban, valamint az  ahhoz kapcsolódó 
biztosítéki szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 
2019. január 1-jétől az Alapkezelő jogutódként belép a jogelőd helyébe.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 256/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból 
nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező 
átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 2. alcím vonatkozásában a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 24. és 29. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott engedély, a  Hivatal egyéb határozatai és a  határozatokban foglalt egyéb 
jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.”
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2. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan 
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 6.  § (2)–(2b)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek, és a § a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  kötelező átvételre való jogosultságot a  KÁT termelő elveszíti, ha a  villamosenergia-termelés nem kezdődik 
meg a  kereskedelmi üzem megkezdésének a  kérelemben meghatározott, tervezett időpontjától számított három 
– 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén egy – éven belül.
(2a) 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén kérelmezhető 
a  Hivataltól a  (2)  bekezdés szerinti, villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő 1 évvel történő 
meghosszabbítása a kötelező átvételi ár 18,75%-os csökkentése mellett a következő feltételek együttes fennállása 
esetén:
a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása,
b) a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása,
c) a hálózati csatlakozási szerződés meglétének igazolása, és
d) az építési engedély meglétének igazolása.
(2b) A  kötelező átvételi jogosultság (2)  bekezdés szerinti elvesztése nem vonatkozik azokra az  engedélyköteles 
erőműegységekre, amelyek kivitelezése 2016. július 1-je előtt megkezdődött.
(2c) A (2a) bekezdés szerinti villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő-hosszabbítás kérelmezése 
esetén a KÁT termelőre a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 
támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti menetrendadási és menetrendtartási szabályok 
alkalmazandóak.”

 (2) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  kötelező átvétel időtartamának és a  kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének 
meghatározásáról szóló határozat telephely tekintetében csak akkor módosítható, ha a  telephely helyrajzi száma 
a  telekalakításról szóló miniszteri rendeletben meghatározott telekalakítási eljárás következtében módosul, de 
a  telephely fizikai elhelyezkedése nem változik. A  kötelező átvétel időtartamának és a  kötelező átvétel alá eső 
villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat a telephely tekintetében – az előző mondatban 
foglalt esettől eltekintve – nem módosítható.”

 (3) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  kötelező átvételi jogosultság megállapítására, módosítására vonatkozó eljárásban nem alkalmazható 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a.”

3. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (7f ) bekezdéssel egészül ki:
„(7f ) A  (7e)  bekezdés szerinti szabályozási bónusz havi összege nem haladhatja meg a  (4)–(7)  bekezdés szerint 
számított szabályozási pótdíj (7b) bekezdés szerint csökkentett havi összegét.”

4. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 11/D. §-sal egészül ki:
„11/D. § E rendeletnek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a  megújuló energiaforrásból vagy hulladékból 
nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és 
átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 256/2018. (XII. 18.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: MódR.) megállapított 6.  § (10)  bekezdését a  MódR. hatálybalépésekor folyamatban levő 
eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a  MódR. hatálybalépéséig benyújtott szünetelési kérelmeket a  Hivatal 
köteles érdemben elbírálni, de a továbbiakban szünetelés kérésére nincs lehetőség.”

5. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
1.  6. § (7) bekezdésében a „mérlegkörbe való belépés” szövegrész helyébe a „mérlegkörbe való termelés” szöveg,
2.  4. számú melléklet I.  pont 2.  alpontjában a „legalább hat munkanappal” szövegrész helyébe a „legalább 

tizenkettő munkanappal” szöveg,
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3.  4. számú melléklet I.  pont 3.  alpontjában az  „öt munkanapon belül” szövegrész helyébe „tizenegy 
munkanapon belül” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti a  389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (6)  bekezdés d)  pontja, 6/A. §-a, 11.  § (13)  bekezdése, 
11/A. §-a, valamint 12. § c) pontja.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettesének 4/2018. (XII. 18.) TNM rendelete
a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 10. a)  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:

1. §  A nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

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

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

1. melléklet a 4/2018. (XII. 18.) TNM rendelethez

 1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat G:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 (Kifizetésben részesülők köre)

(343462)
határon túli egyházi jogi személyek, határon túli  

egyházi szervezetek
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 2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 24a–24i. sorral egészül ki:

(Áht

azonosító

Cím 

név

Alcím 

név

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)

„24a 343806   30/1/30/18 Győri 

Evangélikus 

Egyházközség Insula 

Lutherana fejlesztése

Az előirányzat 

biztosítja a Győri 

Evangélikus 

Egyházközség 

Insula Lutherana 

fejlesztésének 

megvalósítását.

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –

24b 340628    30/1/30/19  

A debreceni 

református 

oktatási-nevelési 

intézményrendszer 

infrastrukturális 

fejlesztése

A debreceni 

református 

oktatási-nevelési 

intézményrendszer 

infrastrukturális 

fejlesztése.

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –
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24c 348462    30/1/30/20 A soproni 

Szent Orsolya Római 

Katolikus Általános 

Iskola, Gimnázium 

és Kollégium 

rekonstrukciója

Az előirányzat célja 

a Soproni Szent 

Orsolya Római 

Katolikus Általános 

Iskola, Gimnázium 

és Kollégium 

rekonstrukciójának 

támogatása.

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –

24d 348473   30/1/30/21  

A Karácsfalvai 

Sztojka Sándor 

Görögkatolikus Líceum 

kollégiumbővítése és 

tornaterem építése

Az előirányzat 

célja a Karácsfalvai 

Sztojka Sándor 

Görögkatolikus 

Líceumban 

megvalósuló 

kollégiumbővítés és 

tornaterem-építés 

támogatása.

határon 

túli 

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

 biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –

24e 348484    30/1/30/22  

A székesfehérvári 

Szent István Bazilika 

rekonstrukciója

Az előirányzat célja 

a székesfehérvári 

Szent István 

Bazilika átfogó 

helyreállításának 

támogatása.

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –
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24f 348495    30/1/30/23 A Gödöllői 

Premontrei Perjelség 

által hangverseny- 

és előadóterem 

létrehozása

Az előirányzat 

célja a Gödöllői 

Premontrei Perjelség 

hangverseny-  

és előadóterem 

megépítésének 

támogatása.

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –

24g 348506    30/1/30/24 A zsámbéki 

Josephinum épület 

felújításának befejező 

munkálatai

Az előirányzat 

célja a zsámbéki 

Josephinum 

Idősek Otthona 

felújításának 

támogatása.

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –

24h 348451   30/1/30/25 A győri 

Nagyboldogasszony 

Bazilika 

rekonstrukciója

Az előirányzat 

célja a győri 

Nagyboldogasszony 

Bazilika 

rekonstrukciójának 

támogatása.

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –
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24i 360240    30/1/30/26 Baár–Madas 

Református Gimnázium, 

Általános Iskola és 

Kollégium bővítése

Az előirányzat célja 

a Dunamelléki 

Református 

Egyházkerület 

egyes oktatási 

intézményeinek 

bővítése  

(Baár–Madas 

Református 

Gimnázium, 

Általános Iskola és 

Kollégium felújítása, 

a Gyökössy Endre 

Református Óvoda 

számára új ingatlan 

vásárlása és 

felújítása).

egyházi 

jogi 

személy

pályázati 

rendszeren 

kívül 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés alapján 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

szerint

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét elérő 

vagy meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül

Bethlen 

Gábor 

Alapkezelő 

Zrt.

– –”
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A pénzügyminiszter 13/2018. (XII. 18.) PM rendelete
az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében,
az 4. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. § (1) Az  eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya:]
„a) a  fővárosi és megyei kormányhivatalra, továbbá a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a  2.  § (3)  bekezdése szerinti pénzügyi elszámolás megtörténtét 
igazoló szervre (a továbbiakban: igazoló szerv),”
[terjed ki].

 (2) Az R1. 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendeletet]
„b) az  elsőfokú adóhatóságnál kezdeményezett olyan elsőfokú illetékköteles adó-, vám- és jövedéki igazgatási 
eljárások, amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,
c) az adóhatóság elsőfokú döntése, intézkedése elleni olyan jogorvoslati adó-, vám- és jövedéki igazgatási eljárások, 
amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,”
[esetén kell alkalmazni.]

2. §  Az R1. az 1. §-t követően a következő „Eljárási illetékbeviteli számla száma” című alcímmel egészül ki:
„Eljárási illetékbevételi számla száma
1/A. § A Kincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi számla száma: 10032000-01012107.”

3. §  Az R1. 2. § (6) bekezdésében és 3. §-ában az „a 4. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 1/A. §-ban” szöveg 
lép.

2. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

4. §  Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az  adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról 
szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „70.  § (3)  bekezdés a)  pontja” szövegrész 
helyébe a „69. § (3) és (4) bekezdése” szöveg lép.

3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

5. § (1) Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„b) az  állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a  2016. évben kezdődő adóévre 
a  18.  melléklet, a  2017. évben kezdődő adóévre a  23.  melléklet, a  2018. évben kezdődő adóévre a  24.  melléklet, 
a 2019. évben kezdődő adóévre a 25. melléklet,”
[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]
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 (2) Az R3. 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„j) meghatalmazásra, meghatalmazás visszavonására a 8. melléklet”
[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]

6. § (1) Az R3.
1. az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel,
2. a 2. melléklet szerinti 25. melléklettel
egészül ki.

 (2) Az R3.
1. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet,
2. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet,
3. 22. melléklete helyébe az 5. melléklet,
4. 24. melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.

 (3) Az R3.
1. 1. melléklete a 7. melléklet,
2. 2. melléklete a 8. melléklet,
3. 3. melléklete a 9. melléklet,
4. 5. melléklete a 10. melléklet
szerint módosul.

4. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati 
adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 
módosítása

7. §  Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az  önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1.  § (2)  bekezdés h)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó]
„h) az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggésben fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre, 
bírságokra, pótlékokra [az a)–h) pontok a továbbiakban együtt: közteher]”
[vonatkozó nyilvántartásait, kezelését és elszámolását, és az  ezzel kapcsolatos adatszolgáltatását az  e  rendeletben 
szabályozott módon látja el.]

8. §  Az R4. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:]
„d) az  adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti 
nyilvántartás,”

9. § (1) Az R4. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, 
bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 
22.  mellékletében meghatározott adatokat, valamint a  helyi adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban 
szereplő adózói adatokat, továbbá, ha a  vállalkozó adózó cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor a  „b.a.”, ha 
csődeljárás alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha végelszámolási eljárás alatt áll, 
akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, továbbá valamennyi adózó esetében 
az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.”
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 (2) Az R4. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„d) Az  adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti 
nyilvántartás tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, változás-bejelentés, adatbejelentés, adóbevallás, 
nyilatkozat benyújtásának tényét és időpontját, továbbá az  adózó által valamennyi bejelentett és bevallott 
adatot, valamint a  helyi adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban szereplő adatokat. Az  adózónkénti 
bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilvántartást az önkormányzati 
adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet 
tartalmi, formai és logikai felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.”

10. §  Az R4. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önkormányzati adóhatóság az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott számláit vezető belföldi hitelintézet vagy a  Kincstár (e rendelet alkalmazásában a  továbbiakban 
együtt: hitelintézet) napi számlakivonatairól fizetési számlakivonat-nyilvántartást vezet, amely egy összegben 
tartalmazza mind a  hitelintézet által megküldött napi befizetéseket, mind a  fizetési számlákról, azok 
alszámláiról (a  továbbiakban együtt: fizetési számla) kiutalt összegeket, valamint ezek nyitó és záró egyenlegét. 
Az  önkormányzati adóhatóság a  hitelintézet számlakivonatainak adatait egyezteti a  nyilvántartásaiban meglévő 
adatokkal és a számlakivonat adatait a fizetési számlakivonat-nyilvántartásába rögzíti.”

11. §  Az R4. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  önkormányzati adóhatóság az  adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott, a  külföldön bejegyzett 
szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek 
építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentéseiben feltüntetett adatokról történő adatszolgáltatását az  állami 
adó- és vámhatóság által meghatározott módon teljesíti.”

12. §  Az R4.
1. 14. § (1) bekezdésében a „május 31-éig” szövegrész helyébe a „július 15-éig” szöveg,
2. 14. § (4) bekezdésében a „január 15-éig” szövegrész helyébe a „február 1-jéig” szöveg,
3. 14. § (5) bekezdésében a „január 30-áig” szövegrész helyébe a „február 15-éig” szöveg,
4. 14. § (6) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „március 1-jéig” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti az R4.
1. 6. § (1) bekezdésében az „és 20. §,” szövegrész;
2. 10. § (4) bekezdése;
3. 20. §-a.

5. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„8. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

1 
 

78 
1.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 

 
„8. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

 
MEGHATALMAZÁS 

Benyújtható a(z) ____________________________________ önkormányzati adóhatóság részére 
 

 

A meghatalmazás módja, a 
meghatalmazás visszavonása 

 Eseti meghatalmazás 
 Állandó meghatalmazás 

 Meghatalmazás visszavonása 

 
A meghatalmazó személy adatai: 
Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________ 
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________ 
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________ 
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________ 
Adóazonosító jele:         Adószáma: - -  
Lakcíme vagy levelezési címe: ,  ___________________________________város/község 
______________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
Székhelye: , ___________________________________város/község ______________ közterület  
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
Telephelye: , ___________________________________város/község ______________ közterület  
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 
A meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adózó adatai: 
Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________ 
Adószáma: - -  
Székhelye: , ___________________________________város/község ______________ közterület  
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 
A meghatalmazott személy adatai: 
Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________ 
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________ 
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________ 
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________ 
Adóazonosító jele:       Adószáma: - -  
Lakcíme vagy levelezési címe: ,  ___________________________________város/község 
______________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó 
Képviselet jogcíme: ____________________________________________________________________ 
 
A meghatalmazott szervezeti adatai: 
Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________ 
Adószáma: - -  
Székhelye: , ___________________________________város/község ______________ közterület  
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
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2 
 

 
 

A meghatalmazás tárgya: Valamennyi eljárási cselekményre:  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Kelt: ______________________,  év  hó  nap. 
 

 ________________________ 
(meghatalmazó aláírása) 

 
Előttük, mint tanúk előtt: 

Név: _____________________________________ 
Lakóhely (tartózkodási hely): 

, _________________________________ 

Aláírás: __________________________________ 
 

Név: _____________________________________ 
Lakóhely (tartózkodási hely): 

, ___________________________________ 

Aláírás: ____________________________________ 
 

„ 
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2.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 

„25. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
BEVALLÁS 

 
a helyi iparűzési adóról 

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9. □ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása 
10.□ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
11.□ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
12.□ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása 
13.□ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása 

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az 
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.□ Önellenőrzés 
 
  

2. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„25. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □ Felszámolás 

2. □ Végelszámolás 

3. □ Kényszertörlés 

4. □ Adószám törlése 

5. □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás 

6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □ Hatósági megszüntetés 

8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a 
kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

9. □ Székhely áthelyezése 

10.□ Telephely megszüntetése 

11.□ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12.□ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13.□ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése 

14.□ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése 

15.□ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése 

16.□ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése  

17.□ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

18.□ Egyéb: ________________ 
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IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
 
V. Adóalany 

1. Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________ 
2. Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________ 
3. Születési helye: ___________________________________________________város/község 
4. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
5. Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________ 

6. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

7. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

8. Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község 
______________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

9. Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal): 
__________________________________________________________________________ 

10. Telefonszáma: ______________________________________________________________ 
11. E-mail címe:    ______________________________________________________________ 

 
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 30. sor kivételével forintban)
 

1. A Htv. szerinti  vállalkozási szintű  
éves nettó árbevétel (részletezése külön 
lapon található)*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) 
együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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4. Anyagköltség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – 

adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) 
bekezdésének alkalmazása esetén: „E” 
jelű lap III/11. sor]**: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés 

miatti korrekció (+,-)***: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál 

alkalmazott adóalap  
[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 
8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó 
kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap 

[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy 
VIII. 1. sor] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 

hónapra számított adóalapjának összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8.3. Kimentési adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál 

számviteli önellenőrzési különbözet     
(+,-)***: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
11. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási 

szintű - adóalap [6+7+10; IFRS-t 
alkalmazó vállalkozó esetén 7+8+9+10]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
12. Az önkormányzat illetékességi területére 

jutó  a 11. sorban lévő adóalap 
megosztása szerinti  települési szintű 
adóalap: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) 
bekezdése szerint (maximum 2,5M forint 
vállalkozási szintű adóalapig)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (3) 
bekezdése szerint a háziorvos, védőnő 
vállalkozónak]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint a beruházási érték 
után]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
16. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (12-13-14-15): □ □□□ □□□ □□□ □□□
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17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  
(16. sor x __________ %): □ □□□ □□□ □□□ □□□

18. Önkormányzati döntés szerinti 
adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint 
(maximum 2,5M forint vállalkozási 
szintű adóalapig)]:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. § (3) 
bekezdése szerint a háziorvos, védőnő 
vállalkozónak]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint a beruházási érték 
után]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
21. Az ideiglenes jellegű iparűzési 

tevékenység után az adóévben megfizetett 
és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
22. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
25. Az önkormányzati döntés szerint 

a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 
10%-ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

26. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[17-(18+19+20+21+22+23+24+25)]: □ □□□ □□□ □□□ □□□

27. Az önkormányzatra jutó adóátalány 
összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

28. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□

29. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a: □ □□□ □□□ □□□ □□□
30. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett 
adat): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a: 
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja 
VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja 
VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel 
VI. d) pont esetében = a KIVA alapja 
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a: 
VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2, 
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5, 
VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8, 
VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. 
*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak:  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

3.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 
 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 
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4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

 
 

„A” JELŰ BETÉTLAP 
 

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 
 

II.  Nettó árbevétel 
 

 
(forintban)

 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel [2-3-4-5-6-7]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény 

hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs 
felárral növelt ellenérték szerinti nettó 
árbevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve 

egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott 

regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany 
választása szerint 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 (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló 
rendelet) szabályaival összhangban, vagy 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., 2014.6.26., 1. o.), és 
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok 
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre 
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell! 

 
 
II/A.  Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó 
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ 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 hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

 
„B” JELŰ BETÉTLAP 

 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
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II. Nettó árbevétel 
(forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 
nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás 

nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Befektetési szolgáltatás bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után 

elszámolt elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□
  
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„C” JELŰ BETÉTLAP 

 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Biztosítástechnikai eredmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nettó működési költség: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Befektetésekből származó 

biztosítástechnikai ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, 

befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő 
tételek: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt 

csökkentések: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 

„D” JELŰ BETÉTLAP 
 

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□  

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység 

bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nem befektetési szolgáltatási 

tevékenység bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Kapott kamatok és kamatjellegű 

bevételek együttes összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/ 

veszteségének nyereségjellegű 
különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„E” JELŰ BETÉTLAP 

    2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
  folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

  iparűzési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 
     szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 
 

 
I.  Adóalany 

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: □ 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 

(forintban) 
 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) 
összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 

szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
elábé és közvetített szolgáltatások értéke 
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a számvitelről szóló 
törvény szerinti eladott áruk beszerzési 
értékeként elszámolt földgáz és 
villamosenergia beszerzési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján 
(sávosan) megállapított, levonható elábé és 
közvetített szolgáltatások értéke együttes 
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített 
szolgáltatások értékének együttes összege 
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó 
esetén: (1+2), 500 M Ft  feletti nettó  
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 
(forintban) 

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által 
figyelembe vehető összes anyagköltség, 
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt közvetlen költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
eladott áruk beszerzési értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
összes elábé és közvetített szolgáltatások 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamos energia 
piaci ügyletek elszámolása érdekében 
vásárolt és tovább értékesített, a 
számvitelről szóló törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési értékeként elszámolt 
földgáz és villamos energia beszerzési 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) 
és (5) bekezdése alapján (sávosan) 
megállapított, levonható elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen 
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési 
értékének és a közvetített szolgáltatások 
értékének együttes összege [5+6+7+8]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív 
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű 
adóalap  
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy 
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. 
sor  ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 

„F” JELŰ BETÉTLAP 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szintű adóalap megosztása 
 

 
I.  Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Az alkalmazott adóalap megosztási módszere 

 

1. □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 

2. □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás 

3. □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás 

4. □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás 

5. □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás 

6. □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás 

7. □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás 
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III. A megosztás 

 

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével 
forintban)

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. 
melléklete szerint – figyelembeveendő 
összes személyi jellegű ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak után az adóévben 
– a Htv. melléklete szerint – 
figyelembeveendő személyi jellegű 
ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, 
telephely szerinti településekhez tartozó – a 
Htv. melléklete szerinti – összes 
eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén figyelembeveendő – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- 
vagy földgázkereskedő villamosenergia 
vagy földgáz végső fogyasztók részére 
történő értékesítésből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti 
nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Villamosenergia-elosztó hálózati 
engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az összes végső fogyasztónak 
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A 7. sorból az önkormányzat  illetékességi 
területén lévő végső fogyasztónak  
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. 
pontja] származó, számviteli törvény 
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 
adóév utolsó napján fennálló, építőipari 
tevékenységgel összefüggésben készletre 
vett befejezetlen termelés, félkésztermék, 
késztermék értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont 
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre 
jutó összeg: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást 
igénybe vevő előfizetőinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található vezetékes szolgáltatási 
helyeinek száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„G” JELŰ BETÉTLAP 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Nyilatkozat a túlfizetésről 
 

 
I.  Adóalany 

 
1. Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

3. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma: 

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

 
  

II. Nyilatkozat 
 

1. □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom. 

2. □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom. 

3. □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes 
adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más 
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési 
kötelezettségre kívánom felhasználni. 
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6. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű 
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

7. □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 
 

 
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek 

 

Sorszám 

Köztartozást 
nyilvántartó  
intézmény 

megnevezése 

Köztartozás 
fajtája 

Összeg 
(forint) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfél azonosító szám 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

 
IV. A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség 

 
Sorszám Közteher megnevezése Összeg (forint) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 
 

 
_______________________ □□□□ □□ □□  

______________________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„H” JELŰ BETÉTLAP 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Önellenőrzési pótlék bevallása 
 

 
I.  Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

  
II. Önellenőrzés 

 
1. Adóalap változása 

(+,-) 
2. Adóösszeg változása 

(+,-) 
3. Az önellenőrzési pótlék 

alapja 
4. Az önellenőrzési pótlék 

összege 

    
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„I” JELŰ BETÉTLAP 

 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére 

  
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
  

 
II. Nettó árbevétel 

 (forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel 

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
+15+16+17-18-19-20-21-22-23+24] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Bevétel IFRS 15 szerint: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Bevételt nem eredményező csere keretében 

elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés 

alapján elszámolt kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a 

bevételt csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Saját név alatt történt bizományosi áru-

értékesítés számviteli törvény szerinti 
bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Operatív lízingből származó összeg: □ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. 

bekezdése alapján az ügyleti ár 
csökkenéseként elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
16. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
17. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□
18. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
A 20. sorból:  

20.1. jövedéki adó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
20.2. regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
20.3. az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
21. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
22. Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. 

bekezdése alapján elszámolt 
kamatráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. Az adóévet megelőző bármely adóévben 

figyelembe vett, a Htv.  2016. december 31-
ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. 
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont 
szerinti bevételnövelő tétel összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-

11+12+13]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalék összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
(fizetett, járó) kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-

11-12-13+14+15]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Díjbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

11.  Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások 
teljesítése során elszámolt ráfordítás: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

  
 

III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban)

 
1. Eladott áruk beszerzési értéke 

[2+3+4+5+6+7-8+9+10]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor 

nyilvántartott könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kereskedelmi áru beszerzési költségének 

meghatározása során figyelembe vett, a 
számvitelről szóló törvény szerinti – nem 
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény 
szerződés szerinti összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában 

említett csere esetén a cserébe kapott készlet 
csereszerződés szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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5. Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján 
pénzügyi lízingnek minősülő szerződés 
alapján a lízingbeadónál kereskedelmi 
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 
2 Készletek című standard alapján 
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor 
meglévő könyv szerinti értékével, ide nem 
értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó a 
40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint a 
bevételt csökkentette 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 

40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv 
szerinti érték növeléseként már figyelembe 
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az 
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) 
bekezdés szerint a könyv szerinti érték 
összegét növeli: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó elábé 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
IV. Anyagköltség 

 
(forintban)

1. Anyagköltség [2+3-4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az anyag könyv szerinti értékének 

megállapítása során az IAS 2 Készletek című 
standard 11. bekezdése alapján figyelembe 
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti 
utólag kapott (járó) – nem számlázott – 
szerződés szerinti engedménynek minősülő 
kereskedelmi engedmények, rabattok és 
hasonló tételek összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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4. Annak az anyagnak a ráfordításként 
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az 
IAS 2 Készletek című standard 35. 
bekezdésében említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések 
alkotórészeként használtak fel és amelynek 
könyv szerinti értékét a saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési 
értékében figyelembe vették: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 

anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
 

V. Közvetített szolgáltatások értéke 
 

(forintban)

1. Közvetített szolgáltatások értéke 
[2+3+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□

2. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□

3. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Megszűnt tevékenység során közvetített 

szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 

 
(forintban)

 

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3): □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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VII. Áttérési különbözet az IFRS-ek első 
alkalmazásakor 

 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 

áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VIII. Áttérési különbözet a számviteli 

politika változásakor 
 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti 

áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 
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„J” JELŰ BETÉTLAP 

 
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 

tagjainak nyilatkozata 
 

I. Nyilatkozat 
 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

 
Oldalszám: __/__      

 
II. Adóalanyok adatai 

 
1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi 

gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 
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3.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 
„7. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

ADÓBEVALLÁS 
 

az idegenforgalmi adóról 
 

FŐLAP 
 

(Benyújtandó a szálláshely vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlan fekvése szerinti 
_____________________________________ önkormányzat adóhatóságához) 

 
Fővárosi kerület esetében ahhoz az adóhatósághoz, amelynek önkormányzata az idegenforgalmi adó 

bevezetésére jogosult volt 

 
 

I. A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege 
 

□ Bevallás 

□ Önellenőrzés Betétlapok száma: 

□□□□ 
db 

 
Fizetendő idegenforgalmi adó 

összege (az „A” vagy a „B” jelű 
betétlap(ok) II. pont 8. sorában 

szereplő összesített összeg): 

□□□□□□□□□ 
forint 

Bevallott (vagy önellenőrzött) 
időszak: 

□□□□-□□ 
év/hónap 

 
  

3. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„7. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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II. Az adóbeszedésre kötelezett adatai: 
 

 
1. Viselt név 

1.1. Családi név: ____________________, 1.2. Utónév: ________________________, 
1.3. Utónév: _______________________, 1.4. Utónév: ________________________. 

2. Születési név 
2.1. Családi név: ____________________, 2.2. Utónév: ________________________, 
2.3. Utónév: _______________________, 2.4. Utónév: ________________________. 

3. Anyja születési neve 
3.1. Családi név: ____________________, 3.2. Utónév: ________________________, 
3.3. Utónév: _______________________, 3.4. Utónév: ________________________. 

 
4. Születési hely: ___________________________________________________város/község 

 
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____  nap 

 
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________. 

7. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 

8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□ 

9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□ 

11. Lakóhely, székhely: □□□□,____________________________________város/község 
  __________ közterület  _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

12. Levelezési cím: □□□□,_______________________________________város/község 
  __________ közterület  _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

13. Az adóbevallást kitöltő neve (ha eltér a benyújtótól, vagy szervezet estén): 
__________________________________________________________________________ 
 

14. Telefonszám: _______________, 15. elektronikus levelezési cím: ____________________ 
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III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek 

 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adóbeszedésre kötelezett vagy 
képviselője aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a 

bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 
pénzügyi képviselő 

 

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___ 

„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén 
(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként 

egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!) 
 

 
 

I. A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a 
szálláshely, ingatlan címe 
 

1. Cím: □□□□,______________________________________________________város/község 
____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 

 
 

II. Az adó kiszámítása 
 

 
1. Tárgyhavi összes vendégéjszakák száma összesen (db): 

 
□□□□ 

2. Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma 
[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]: 

□□□□ 
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3. Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen (db): 

[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]: 
 

□□□□ 

3.1. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt 
vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség 
céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy 
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai 
szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött 
vendégéjszakák száma [Htv. 3/A. §]: 

□□□□ 

3.2. A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött 
vendégéjszakák száma [Htv. 31. § a) pont]: □□□□ 

3.3.  Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális 
intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § b) pont]: 

□□□□ 

3.4. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói 
jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § c) pont]: 

□□□□ 

3.5. Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen 
eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]: □□□□ 

3.6.  Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma 
[Htv. 31. § c) pont]: □□□□ 

3.7. Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § c) pont]:  □□□□ 

3.8. A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy 
ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén 
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által 
folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 
31. § c) pont]: 

□□□□ 
3.9. Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy 

bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti 
tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött 
vendégéjszakák száma [Htv. 31. § d) pont]: 

□□□□ 

3.10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken 
vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi 
személy által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § e) pont]: 

□□□□ 

3.11. A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák 
száma [Htv. 31. § f) pont]: 

□□□□ 

4. Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák 
száma összesen (db) [4.1.+4.2.]* □□□□ 

4.1. A(z)________________________________________ jogcímen 
mentes vendégéjszakák száma: □□□□ 

4.2. A(z)________________________________________ jogcímen 
mentes vendégéjszakák száma: □□□□ 

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi 
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.
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5. Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db): 
[1-2-3-4] □□□□ 

6. Számított idegenforgalmi adó összege (forintban): 
[5. sor * ______ forint] □□□□□□□ 

7. Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege 
összesen (forintban): 
[7.1.+7.2.]* 

□□□□□□□ 

7.1. A(z)________________________________________ jogcímen 
biztosított adókedvezmény összege:  □□□□□□□ 

7.2. A(z)________________________________________ jogcímen 
biztosított adókedvezmény összege: □□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi 
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8. Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**: 
[6.-7. sor] □□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is 
beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi 
pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a 
Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.
 

 
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adóbeszedésre kötelezett vagy 
képviselője aláírása 

 
 

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___ 

„B” jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken 
 alapuló adózás esetén 

(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként 
egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!)  

 
 

 
I. A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a 

szálláshely, ingatlan címe 
 

1. Cím: □□□□,______________________________________________________város/község 
____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 
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II. Az adó kiszámítása 

 
 

1. Tárgyhavi összes vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban): 
 

□□□□□□□ 

2. Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: 
[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]: 

□□□□□□□
 

3. Törvény alapján mentes szállásdíj összesen (forintban): 
[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]: 
 

□□□□□□□ 

3.1. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt 
vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség 
céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy 
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai 
szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött 
vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 3/A. §]: 

□□□□□□□ 

3.2. A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött 
vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § a) pont]: □□□□□□□

3.3.  Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális 
intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák 
szállásdíja [Htv. 31. § b) pont]: □□□□□□□ 

3.4. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói 
jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja 
[Htv. 31. § c) pont]: 

□□□□□□□ 

3.5. Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen 
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]: □□□□□□□

3.6.  Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák 
szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]: □□□□□□□

3.7. Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák 
szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:  □□□□□□□

3.8. A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy 
ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén 
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által 
folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák szállásdíja 
[Htv. 31. § c) pont]: 

□□□□□□□
3.9. Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy 

bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti 
tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött 
vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § d) pont]: 

□□□□□□□ 

3.10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken 
vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi 
személy által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § e) pont]: 

□□□□□□□ 

3.11. A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák 
szállásdíja [Htv. 31. § f) pont]: 

□□□□□□□ 
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4. Önkormányzati rendelet alapján mentes szállásdíj összesen: 
(forintban) [4.1.+4.2.]* □□□□□□□ 

4.1. A(z)________________________________________ jogcímen 
mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban): □□□□□□□ 

4.2. A(z)________________________________________ jogcímen 
mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban): □□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi 
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

5. Adóköteles vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban): 
[1-2-3-4] □□□□□□□ 

6. Számított idegenforgalmi adó összege (forintban): 
[5. sor * ______ %] □□□□□□□ 

7. Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege 
összesen: [7.1.+7.2.]* □□□□□□□ 

7.1. A(z)________________________________________ jogcímen 
biztosított adókedvezmény összege:  □□□□□□□ 

7.2. A(z)________________________________________ jogcímen 
biztosított adókedvezmény összege: □□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi 
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8. Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**: 
[6.-7. sor] □□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is 
beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi 
pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a 
Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.
 

 
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adóbeszedésre kötelezett vagy 
képviselője aláírása 
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„C” JELŰ BETÉTLAP 

az önellenőrzési pótlék bevallásához 
 

 
 
Önellenőrzési pótlék kiszámítása 
 

 
Adóalap változása 

(+,-) 
 

Adóösszeg változása 
(+,-) 

Önellenőrzési pótlék 
alapja 

Az önellenőrzési pótlék 
összege 

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ 
 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adóbeszedésre kötelezett vagy 
képviselője aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a 

bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 
pénzügyi képviselő 

“ 
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4.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 
 

„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

a gépjárműadóról 
 

Benyújtandó a/az ________________________ 
(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak. 

 
(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!) 

 
 

 
I. Az adatbejelentő adatai 

 
1. Viselt név 

1.1.  Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ________________________, 
1.2.      Utónév: __________________________, 1.4. Utónév: 

________________________. 
2. Születési név 

2.1.Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: _________________________, 
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: _________________________. 

3. Anyja születési neve 
3.1.Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _________________________, 
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: _________________________. 

4. Születési hely: 
__________________________________________________________város/község 
 

5. Születési idő: ________ év ____ hó ____  nap 
 

6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ________________________________________. 

7. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 

8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□ 

9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□ 
 

11. Lakóhely, székhely: _____,___________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

12. Levelezési cím: _____,______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): 
_____________________________________________________________________________ 

1.3. .
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14. Telefonszám: ______________________, 15. elektronikus levelezési cím: ______________ 

 
 

II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga 
 

1. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos: □ 2. Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó: □ 

 
 

III. A gépjármű rendszáma, alvázszáma 
 

 
1. Rendszám: ___________________ 

 
1.1.Amennyiben volt, akkor előző 

rendszám: ________________ 
 

2. Alvázszám: _________________________ 

 
 

IV. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme: 
 

1. □ Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont) 

2. □ Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont) 
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)  

3. □ Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)1 
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 
75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1 

4. □ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont) 

5. □ Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont) 

6. □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § 
f) pont)2 

7. □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, 
vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2 

8. □ Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3 

9. □ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság 
biztosítja (Gjt. 5. § j) pont)4 

10. □ Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított 
nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a 
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e 
fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló 
nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek 
tulajdonában lévő gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont) 
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1.  A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. 
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint 
súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott 
meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja. 
3. Az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő 
gépkocsinak minősül. 
4. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó! 
 

 
V. Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja: 

 
 

1. Adómentességre való jogosultság 
kezdő időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
2. Adómentességre való jogosultság 

megszűnésének időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
 

VI. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 
 

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem 
____ %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. 
 
 

 
VII. Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 

 

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a 
III/1. ponjta szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe 
venni, azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem 
használom. 
 
 

 
VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése 

 

1. □ A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének 
kérelme) 

2. Az igazolást kiállító hatóság 
megnevezése: 

________________________________________

3. Az igazolás kelte: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 

4. □ Az adófizetési kötelezettség szünetelés
végének bejelentése 

 
5. Az adófizetési kötelezettség szünetelés 

végének időpontja 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
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IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó 
meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 
pénzügyi képviselő 

„ 
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5.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 

„22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

BEJELENTKEZÉS, 
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS  

 
a/az  ______________________ önkormányzat adóhatóságához 

 

I. Bejelentés jellege  
           Adóköteles tevékenység     Változás-bejelentés         Adóköteles tevékenység megszűnése, 
     megkezdése               megszűntetése 

1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség  

 2. Helyi iparűzési adó   
     a) állandó jellegű iparűzési tevékenység  
     b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység  
  

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 

  1. Előlegfizetési időszak:    év  hó  naptól     év  hó  napig 

  2. I. előlegrészlet esedékessége:   év  hó  nap, összege: Ft 

  3. II. előlegrészlet esedékessége:   év  hó  nap, összege: Ft 

  4. III. előlegrészlet esedékessége:   év  hó  nap, összege: Ft 
  

III. Adózó 

  1. Adózó neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________ 

  2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

  3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________ 

  4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -   (10, ill. 8 rovat kell) 

  Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________ 

  5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:________________________________________________________ 

  6. Statisztikai számjele: - - -  

  7. Gazdálkodási formája megnevezése: _____________________________________________, GFO kódja:  

  8. Főtevékenysége megnevezése: _____________________________________________, TEÁOR kódja:  

  9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter )  - -  

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter )  - -  

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter )  - -  

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter )  - -  

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter )  - -  

14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja:  év  hó  nap 

15. Székhelye, lakóhelye, külföldi vállalkozás fióktelepe:  
____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

16. Központi ügyintézés helye, ha az a székhelytől eltér:  
   ________________________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

17. Levelezési címe:  ________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

18. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

19. Honlapja:________________________________________________________________________________________________________ 

20. Iratok őrzésének helye:  ___________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
  

5. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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IV. Adózó személyét, működését érintő adatok  

 1. Létesítő okirat (bírósági, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel) kelte:  év  hó  nap, 
száma:_________________________________ 

 2. Alakulás módja: 1. új szervezet 2. társasági formaváltás 3. egyesülés 4. beolvadás 5. szétválás 6. kiválás 

 3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:   év  hó  nap 

 4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme: 
1. székhely létesítése 2. telephely nyitása 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség  

 5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja:  év  hó  nap 

 6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése   év  hó  naptól    év  hó  napig 

 7. Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő napja   év  hó  nap  
 8. Csődeljárás, felszámolási eljárás egyezségkötéssel való megszűnésének  időpontja   év  hó  nap 
 9. Az adózó cég, bírósági vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlésének (megszűnés) időpontja:   év  hó  nap 

 10. Adóköteles tevékenység megszűnésének 
időpontja:   év  hó  nap 

jogcíme: 
1. székhelyáthelyezés 2. telephelyzárás 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség  

 5. adókötelezettség végleges megszűnése 

 

V. Kisadózó vállalkozás Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló  adózás, választásának, megszűnésének bejelentése 

1.  A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választásának időpontja                                                 
 év  hó  nap 

 [lábjegyzet: *fizetendő adó összege :2,5 millió forint adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség 
időtartamának naptári napjai /365 nap/2                  

1.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja                                                                          év  hó  nap

2. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapulóadózás   megszűnése                                                                                                                    

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja                                                          év  hó  nap

2.2. A  Htv. 39/B § (3) bekezdésén alapuló  adózás  alkalmazásáról  a … évtől való lemondás bejelentése                                                                       
 

  

VI. Jogelőd(ök) 

 1. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   

 2. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   

 3. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   

 4. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   
  

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató 

 1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának 
  Neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________________ 
  Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 
_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén  

  Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): ______________________________________________________________________________ 

  Szerződés kezdő időpontja, időtartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

  Iratok köre: ________________________________________________________________________________________________________ 
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VIII. Könyvvizsgáló 

  Könyvvizsgáló szervezet neve: __________________________________________________________________________________________ 

  Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: 
______________________________________________________________________________ 

  Nyilvántartási száma: ________________________________________________________________________________________________ 

 Székhelye, lakóhelye:  _______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  jogviszony időtartama határozott:   év  hó  naptól     év  hó  napig, határozatlan (kezdő napja) 
  

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei 

  1. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  2. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  3. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  4. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  5. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

 

Oldalszám:  
X. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) 
tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több oldalon is részletezhető) 

 1. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 2. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 3. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 4. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 5. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
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 7. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

Oldalszám: 

XI. Az adózó telephelyei (szükség esetén több oldalon is részletezhető) 

 1.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 2.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 3.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 4.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 5.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 7.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

10.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 11.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 203. szám 35209

46 
 

12.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 13.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

14.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
  
 XII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
a bejelentésbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

„ 
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6.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 

„24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 

BEVALLÁS 
 

a helyi iparűzési adóról 
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9. □ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása [Htv. 
41/B. § (1) bekezdés] 

10.□ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 
jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 

11.□ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
12.□ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása 
13.□ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása 

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az 
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.□ Önellenőrzés 
 
  

6. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □ Felszámolás 

2. □ Végelszámolás 

3. □ Kényszertörlés 

4. □ Adószám törlése 

5. □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás 

6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □ Hatósági megszüntetés 

8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a 
kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

9. □ Székhely áthelyezése 

10.□ Telephely megszüntetése 

11.□ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12.□ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13.□ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése 

14.□ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése 

15.□ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése 

16.□ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése 
17.□ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

18.□ Egyéb: ________________ 
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IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
 
V. Adóalany 

1. Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________ 
2. Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________ 
3. Születési helye: ___________________________________________________város/község 
4. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
5. Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________ 

6. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

7. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

8. Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község 
______________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

9. Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): 
__________________________________________________________________________ 

10. Telefonszáma: ______________________________________________________________ 
11. E-mail címe:    ______________________________________________________________ 

 
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 29. sor kivételével forintban)
 

1. A Htv. szerinti  vállalkozási szintű  
éves nettó árbevétel (részletezése külön 
lapon található)*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) 
együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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4. Anyagköltség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – 

adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) 
bekezdése alkalmazása esetén: „E” jelű 
lap III/11. sor]**: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés 

miatti korrekció (+,-)***: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál 

alkalmazott adóalap  
[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 
8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó 
kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap 

[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy 
VIII. 1. sor] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 

hónapra számított adóalapjának összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8.3. Kimentési adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál 

számviteli önellenőrzési különbözet     
(+,-)***: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

adóalap-mentesség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
11. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
12. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási 

szintű - adóalap [6+7+9-10+11; IFRS-t 
alkalmazó vállalkozó esetén  
7+8+9-10+11]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Az önkormányzat illetékességi területére 

jutó  a 12. sorban lévő adóalap 
megosztása szerinti  települési szintű 
adóalap: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
16. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (13-14-15): □ □□□ □□□ □□□ □□□
17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(16. sor x __________ %): □ □□□ □□□ □□□ □□□
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18. Önkormányzati döntés szerinti 
adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési 

tevékenység után az adóévben megfizetett 
és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
21. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
22. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. Az önkormányzati döntés szerint 

a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 
10%-ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[17-(18+19+20+21+22+23+24)]: □ □□□ □□□ □□□ □□□

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány 
összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

27. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□

28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a: □ □□□ □□□ □□□ □□□
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett 
adat): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a: 
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja 
VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja 
VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel 
VI. d) pont esetében = a KIVA alapja 
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a: 
VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2, 
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5, 
VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8, 
VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. 
***Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak:  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

3.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
 
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 
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1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

 
 

„A” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 
 

II.  Nettó árbevétel 
 

 
(forintban)

 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel [2-3-4-5-6-7]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény 

hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs 
felárral növelt ellenérték szerinti nettó 
árbevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve 

egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott 

regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany 
választása szerint 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 (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló 
rendelet) szabályaival összhangban, vagy 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., 2014.6.26., 1. o.), és 
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok 
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre 
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell! 

 
 
II/A.  Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó 
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ 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 hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

 
„B” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 
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I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Nettó árbevétel 

(forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás 

nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Befektetési szolgáltatás bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után 

elszámolt elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□
  
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„C” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Biztosítástechnikai eredmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nettó működési költség: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Befektetésekből származó 

biztosítástechnikai ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, 

befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő 
tételek: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt 

csökkentések: □ □□□ □□□ □□□ □□□
  



35220 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 203. szám 

57 
 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 

„D” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□  

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység 

bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nem befektetési szolgáltatási 

tevékenység bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Kapott kamatok és kamatjellegű 

bevételek együttes összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/ 

veszteségének nyereségjellegű 
különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„E” JELŰ BETÉTLAP 

    2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
  folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

  iparűzési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 
     szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 
 

 
I.  Adóalany 

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: □ 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 

(forintban) 
 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) 
összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 

szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
elábé és közvetített szolgáltatások értéke 
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a számvitelről szóló 
törvény szerinti eladott áruk beszerzési 
értékeként elszámolt földgáz és 
villamosenergia beszerzési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján 
(sávosan) megállapított, levonható elábé és 
közvetített szolgáltatások értéke együttes 
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített 
szolgáltatások értékének együttes összege 
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó 
esetén: (1+2), 500 M Ft  feletti nettó  
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 
(forintban) 

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által 
figyelembe vehető összes anyagköltség, 
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt közvetlen költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
eladott áruk beszerzési értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
összes elábé és közvetített szolgáltatások 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamos energia 
piaci ügyletek elszámolása érdekében 
vásárolt és tovább értékesített, a 
számvitelről szóló törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési értékeként elszámolt 
földgáz és villamos energia beszerzési 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) 
és (5) bekezdése alapján (sávosan) 
megállapított, levonható elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen 
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési 
értékének és a közvetített szolgáltatások 
értékének együttes összege [5+6+7+8]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív 
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű 
adóalap  
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy 
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. 
sor  ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 

„F” JELŰ BETÉTLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szintű adóalap megosztása 
 

 
I.  Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Az alkalmazott adóalap megosztási módszere 

 

1. □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 

2. □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás 

3. □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás 

4. □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás 

5. □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás 

6. □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás 

7. □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás 
 

 
III. A megosztás 

 

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével 
forintban)

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. 
melléklete szerint – figyelembeveendő 
összes személyi jellegű ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak után az adóévben 
– a Htv. melléklete szerint – 
figyelembeveendő személyi jellegű 
ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, 
telephely szerinti településekhez tartozó – a 
Htv. melléklete szerinti – összes 
eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén figyelembeveendő – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- 
vagy földgázkereskedő villamosenergia 
vagy földgáz végső fogyasztók részére 
történő értékesítésből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti 
nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Villamosenergia-elosztó hálózati 
engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az összes végső fogyasztónak 
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A 7. sorból az önkormányzat  illetékességi 
területén lévő végső fogyasztónak  
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. 
pontja] származó, számviteli törvény 
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 
adóév utolsó napján fennálló, építőipari 
tevékenységgel összefüggésben készletre 
vett befejezetlen termelés, félkésztermék, 
késztermék értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont 
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre 
jutó összeg: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást 
igénybe vevő előfizetőinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található vezetékes szolgáltatási 
helyeinek száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„G” JELŰ BETÉTLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Nyilatkozat a túlfizetésről 
 

 
I.  Adóalany 

 
1. Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

3. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma: 

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

 
  

II. Nyilatkozat 
 

1. □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom. 

2. □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom. 

3. □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes 
adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más 
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési 
kötelezettségre kívánom felhasználni. 
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6. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű 
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

7. □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 
 

 
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek 

 

Sorszám 

Köztartozást 
nyilvántartó  
intézmény 

megnevezése 

Köztartozás 
fajtája 

Összeg 
(forint) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfél azonosító szám 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

 
IV. A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség 
 

Sorszám Közteher megnevezése Összeg (forint) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

 
_______________________ □□□□ □□ □□  

______________________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„H” JELŰ BETÉTLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Önellenőrzési pótlék bevallása 
 

 
I.  Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

  
II. Önellenőrzés 

 
1. Adóalap változása 

(+,-) 
2. Adóösszeg változása 

(+,-) 
3. Az önellenőrzési pótlék 

alapja 
4. Az önellenőrzési pótlék 

összege 

    
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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TERVEZET 
 

   
   

 

 
„I” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére 

  
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
  

 
II. Nettó árbevétel 

 (forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel 

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Bevétel IFRS 15 szerint: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Bevételt nem eredményező csere keretében 

elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés 

alapján elszámolt kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a 

bevételt csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Saját név alatt történt bizományosi áru-

értékesítés számviteli törvény szerinti 
bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 
kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 

lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Üzletág-átruházás esetén az átadott 

eszközök kötelezettségekkel csökkentett 
értékét meghaladó ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Operatív lízingből származó összeg: □ □□□ □□□ □□□ □□□
16. Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. 

bekezdése alapján az ügyleti ár 
csökkenéseként elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
17. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
18. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
21. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
A 21. sorból:  

21.1. jövedéki adó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
21.2. regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
21.3. az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
22. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. 

bekezdése alapján elszámolt 
kamatráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. Az adóévet megelőző bármely adóévben 

figyelembe vett, a Htv.  2016. december 31-
ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. 
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont 
szerinti bevételnövelő tétel összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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25. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-

11+12+13]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalék összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
(fizetett, járó) kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-

11-12-13+14+15]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Díjbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

11.  Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások 
teljesítése során elszámolt ráfordítás: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

  
 

III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban)

 
1. Eladott áruk beszerzési értéke 

[2+3+4+5+6+7-8+9+10]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor 

nyilvántartott könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kereskedelmi áru beszerzési költségének 

meghatározása során figyelembe vett, a 
számvitelről szóló törvény szerinti – nem 
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény 
szerződés szerinti összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában 

említett csere esetén a cserébe kapott készlet 
csereszerződés szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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5. Az IAS 17 Lízingek című standard alapján 
pénzügyi lízingnek minősülő szerződés 
alapján a lízingbe adónál kereskedelmi 
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz  
IAS 2 Készletek című standard alapján 
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor 
meglévő könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 

40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv 
szerinti érték növeléseként már figyelembe 
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az 
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) 
bekezdés szerint a könyv szerinti érték 
összegét növeli: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó elábé 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
IV. Anyagköltség 

 
(forintban)

1. Anyagköltség [2+3-4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az anyag könyv szerinti értékének 

megállapítása során az IAS 2 Készletek című 
standard 11. bekezdése alapján figyelembe 
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti 
utólag kapott (járó) – nem számlázott – 
szerződés szerinti engedménynek minősülő 
kereskedelmi engedmények, rabattok és 
hasonló tételek összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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4. Annak az anyagnak a ráfordításként 
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az 
IAS 2 Készletek című standard 35. 
bekezdésében említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések 
alkotórészeként használtak fel és amelynek 
könyv szerinti értékét a saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési 
értékében figyelembe vették: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 

anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
V. Közvetített szolgáltatások értéke 

 
(forintban)

1. Közvetített szolgáltatások értéke 
[2+3+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□

2. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□

3. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Megszűnt tevékenység során közvetített 

szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 

 
(forintban)

 

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3): □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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VII. Áttérési különbözet az IFRS-ek első 
alkalmazásakor 

 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 

áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VIII. Áttérési különbözet a számviteli 

politika változásakor 
 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti 

áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 
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„J” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 

tagjainak nyilatkozata 
 

I. Nyilatkozat 
 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

 
Oldalszám: __/__      

 
II. Adóalanyok adatai 

 
1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi 

gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 
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7.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 
 

Az R3. 1. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról” 
elnevezésű nyomtatvány FŐLAP II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

  
II. Az adatbejelentő adatai 

 
 

1. Viselt név 
1.1.Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________, 
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________. 

2. Születési név 
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________, 
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________. 

3. Anyja születési neve 
3.1.Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: ______________________, 
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________. 

 
4. Születési hely: ____________________________________________________város/község

 
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____  nap 

 
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________. 

7. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 

8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□ 

9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□ 
 

11. Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

12. Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 
__________________________________________________________________________ 

14. Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________ 
„ 

  

7. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
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8.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 
 

Az R3. 2. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról” 
elnevezésű nyomtatvány FŐLAP II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

  
II. Az adatbejelentő adatai 

 
 

1. Viselt név 
1.2.Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________, 
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________. 

2. Születési név 
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________, 
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________. 

3. Anyja születési neve 
3.1.Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________, 
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________. 

 
4. Születési hely: ____________________________________________________város/község

 
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____  nap 

 
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________. 

7. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 

8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□ 

9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□ 
 

11. Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

12. Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 
__________________________________________________________________________ 

14. Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________ 
„ 

  

8. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

1.1.
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9.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 
 

Az R3. 3. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a telekadóról” elnevezésű nyomtatvány II. 
pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

  
II. Az adatbejelentő adatai 

 
 

1. Viselt név 
1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________, 
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________. 

2. Születési név 
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________, 
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________. 

3. Anyja születési neve 
3.1. Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________, 
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________. 

 
4. Születési hely: __________________________________________________város/község 

 
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____  nap 

 
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ______________________________________. 

7. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 

8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□ 

9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□ 
 

11. Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

12. Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 
_________________________________________________________________________ 

14. Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: ________________ 
„ 

 
  

9. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez



35240 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 203. szám 
 

77 
 

10.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez 
 

Az R3. 5. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról” 
elnevezésű nyomtatvány II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

  
II. Az adatbejelentő adatai 

 
 

1. Viselt név 
1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________, 
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________. 

2. Születési név 
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________, 
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________. 

3. Anyja születési neve 
3.1. Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________, 
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________. 

 
4. Születési hely: __________________________________________________város/község 

 
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____  nap 

6. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 
 

7. Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

8. Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 
_________________________________________________________________________ 

10. Telefonszám: _______________, 11. elektronikus levelezési cím: __________________ 
” 
 

 

10. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
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A pénzügyminiszter 14/2018. (XII. 18.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek 
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénnyel összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A  Rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat D:29–E:29 mezőjében az  „OFA Országos” szövegrészek helyébe 
az „Országos” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 14/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 

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)

"

10a. 375406

Az előirányzat célja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény alapján az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe 
kerülő végrehajtási ügyek ellátásához és a központi költségvetést megillető 
kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításához szükséges 
beruházások finanszírozása.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal - előirányzat-
átcsoportosítással - - - - -

"

(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 

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)

"

"

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi 
– jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető – 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által vállalt garancia 
vagy készfizető kezesség.

- igénybe vehető -

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás hatására a 
nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások minimum 
100 millió forint elszámolható összköltségű 
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 
beruházásainak,
b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, 
valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban a PM-et terhelő 
pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

1. A támogatás nagyvállalkozások, továbbá azon kis- és középvállalkozások számára nyújtható, amelyek a 
támogatott projekt hatására, legkésőbb annak fizikai befejezését követő második üzleti évben a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontban rögzített nagyvállalatnak minősülnek, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy 
építőipari (TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és 
kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját 
használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem 
számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett 
székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt 
fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként 
dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a 
támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes 
személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás 
helyszíne szerinti megyében működő telephelye; az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon 
munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
szerinti munkaviszonyt létesít, 
h) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett 
régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
i) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – illetve amennyiben a g) pontban foglaltak 
teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt 
vállalkozás is – vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az 
magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő 
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges 
növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi 
átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő 
csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező 
nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, 
kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás 
a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
c) az e) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival 
egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely 
esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló 
létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére vagy a befektető nem 
vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre 
állását igazolja,
e) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy 
több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén: 
10.11. Húsfeldolgozás, -tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer 
gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-
ipari termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, 
cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása, 29.10. Közúti gépjármű gyártása, 
29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján – támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján 
–  támogatási szerződéssel vagy támogatói 
okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül 
– támogatási szerződéssel vagy támogatói 
okirattal.
4. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel – időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

20. 349562 Nagyvállalati beruházási támogatások

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

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó 
fejlesztések

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következető 10a. sorral egészül ki:
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 516/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Vizin Anitát 2019. január 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-2/2018.

A köztársasági elnök 517/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Vidor Lászlót 2019. május 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-3/2018.

A köztársasági elnök 518/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Nagyné dr. Szirony Márta Valériát 2019. május 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-4/2018.
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A köztársasági elnök 519/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erikát 2019. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-5/2018.

A köztársasági elnök 520/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Fuér Angéla Máriát 2019. május 27-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-6/2018.

A köztársasági elnök 521/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Cogoi Róbertet 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-7/2018.
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A köztársasági elnök 522/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Fazakasné 
dr. Németh Mónikát a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-8/2018.

A köztársasági elnök 523/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kun Annamáriát 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-9/2018.

A köztársasági elnök 524/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Magyar Viktóriát 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-10/2018.
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A köztársasági elnök 525/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Péter-Sztankó 
Ágnes Mártát a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-11/2018.

A köztársasági elnök 526/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Resán Dalmát 
a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-12/2018.

A köztársasági elnök 527/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sütő Krisztina 
Erikát a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-13/2018.
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A köztársasági elnök 528/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szántó Adrienn 
Máriát a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-14/2018.

A köztársasági elnök 529/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011.  évi CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára  – 
dr.  Vörösmarty-Molnár Dórát a  2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá 
kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-15/2018.

A köztársasági elnök 530/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bereczky Sárát 
2019. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-16/2018.
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A köztársasági elnök 531/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gulyás Cecíliát 
2019. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-17/2018.

A köztársasági elnök 532/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Áron Lászlót 
2019. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-18/2018.

A köztársasági elnök 533/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Nórát 
2019. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-19/2018.
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A köztársasági elnök 534/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Hornyák Szabolcs 
Jánost 2019. január 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-20/2018.

A köztársasági elnök 535/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Gábort 
2019. január 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-21/2018.

A köztársasági elnök 536/2018. (XII. 18.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Lillát 
2019. január 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-22/2018.
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A köztársasági elnök 537/2018. (XII. 18.) KE határozata
az 543/2015. (XII. 17.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Magyar Anna 
Ilona bírói kinevezését a 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2018. december 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05203-23/2018.

A Kormány 1721/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a NATO Iraki Missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az  Alaptörvény 47.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország 
szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai 
képességének fokozása érdekében, tekintettel az  Iraki Köztársaság kérésére és a NATO 2018. július 12-i döntésére, 
és figyelemmel a NATO és az Iraki Köztársaság között létrejött jogállási megállapodásra engedélyezi, hogy a NATO 
Iraki Missziójában a Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 30 fős (váltási időszakban 60 fős) kontingens 
kiképzési, tanácsadási, valamint parancsnoki, törzs-, és támogatói feladatok ellátása érdekében részt vegyen 
a misszió befejezéséig.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó 
szakpolitikai programokról

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében
 1. jóváhagyja a 2030-ig terjedő

a) Nemzeti Gyermekegészségügyi Programot,
b) Nemzeti Keringési Programot,
c) Nemzeti Mentális Egészségügyi Programot,
d) Nemzeti Mozgásszervi Programot,
e) Nemzeti Rákellenes Programot;

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti nemzeti egészségügyi programok alapulvételével 
dolgozza ki a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokat;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.
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 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő a  lelki egészség stratégiát, ideértve annak 
a gyermekekre vonatkozó koncepcióját;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pont szerinti szakpolitikai programok kidolgozása során
a) gondoskodjon – az érintett szakmai szervezetek bevonásával – a nemzeti egészségügyi programok részletes 

programelemeinek és a tervezett fejlesztések részleteinek, ütemtervének kidolgozásáról,
b) kerüljön sor a javasolt fejlesztések pénzügyi kereteinek meghatározására,
c) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő bevonásával kerüljön sor a  szakpolitikai programban javasolt, 

a finanszírozást érintő változtatások részletes elemzésére és kidolgozására;
 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti szakpolitikai programok 

megvalósítása érdekében működjenek együtt az  egyes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési 
források tervezése és azok biztosítása érdekében, a rendelkezésre álló források figyelembevételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy mérje fel az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez 

kapcsolódó egységes mentális egészségügyi program és az országos regiszter program kialakításának feltételeit;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. június 30.

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a  mozgásszervi ellátás humán erőforrása 
utánpótlásának lehetőségeit, ennek keretében
a) az egészségügyi képzést folytató egyetemek bevonásával az  általános orvosképzés keretében 

a reumatológiai ellátás hangsúlyának növelését,
b) a szakdolgozói és gyógytornász képzés fejlesztését és azt, hogy minden létesítendő járási egészségközpont 

gyógytornászt foglalkoztasson,
c) az integrált óvodai és iskolai egészségnevelés keretében kötelezően bevezetendő primer és szekunder 

mozgásszervi prevenciós programokat,
d) a munkahelyi mozgásszervi prevenció kötelező feltételrendszerének biztosítását, valamint 

az önkormányzatok és sportegyesületek országos mozgásprogramokban való részvételét,
e) a Nemzeti Egészségügyi Mozgásszervi Programot vezető Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 

célirányos fejlesztését, ennek keretében a Mozgásszervi Prevenciós Központ létesítését;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

 8. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a  szükséges intézkedéseket a  mentális zavarok 
ellátásában közreműködő humánerőforrás-utánpótlás biztosításának lehetőségeit, ennek keretében:
a) az egészségügyi képzést folytató egyetemek bevonásával az  általános orvosképzés keretében a  mentális 

zavarok ellátási hangsúlyának növelését,
b) a szakdolgozói képzés fejlesztését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1723/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a 2019. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények 
kijelöléséről

A Kormány a  költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes 
villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
a  2019. évi kedvezményes árú villamos energia felhasználására a  költségvetési intézményeket az  1.  mellékletben 
foglaltak szerint jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1723/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

A 2019. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult végfelhasználók

A B C D

1 Költségvetési intézmény neve Felhasználási hely címe

Felhasználható 

energiamennyiség

(MWh)

Megtermelt 

energiamennyiséghez 

viszonyított arány

2
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. 100 0,9804%

3
Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, 
Környezetvédelmi Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

9400 Sopron, Szent György utca 9. 150 1,4706%

4
Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

5331 Kenderes, Szent István út 27. 60 0,5882%

5
AM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

6440 Jánoshalma, Béke tér 13. 100 0,9804%

6
Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

3881 Abaújszántó, Kassai út 22–24. 50 0,4902%

7
AM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma

7960 Sellye, Zrínyi utca 2. 150 1,4706%

8
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2481 Velence, Ország út 19. 70 0,6863%

9

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

8111 Seregélyes, Fő utca 278. 50 0,4902%

10
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

9700 Szombathely,  
Szent László király utca 10.

90 0,8824%

11
Széchenyi István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

4220 Hajdúböszörmény,  
Radnóti Miklós utca 3. 

90 0,8824%

12
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és 
Szakközépiskola

7400 Kaposvár,  
Baross Gábor utca 19.

50 0,4902%
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13
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

2890 Tata, Új út 19. 80 0,7843%

14
Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. 80 0,7843%

15
AM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági 
és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1. 50 0,4902%

16
AM ASzK - Pétervásárai Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma

3250 Pétervására, Keglevich út 19. 80 0,7843%

17
Herman Ottó Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

9700 Szombathely,  
Ernuszt Kelemen utca 1.

120 1,1765%

18
Batthyány Lajos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 80 0,7843%

19 MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 9027 Győr, Likócs 1. 150 1,4706%

20 MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 6000 Kecskemét, Reptéri út 4. 500 4,9020%

21 MH 54. Veszprém Radarezred
8200 Veszprém,  
Kittenberger Kálmán utca 1–3.

300 2,9412%

22
MH Egészségügyi Központ VI. sz.  
telephely–Hévízi Rehabilitációs Intézet

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7. 100 0,9804%

23
MH Egészségügyi Központ IX. sz. telephely–
Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és 
Gyógyító Intézet

6000 Kecskemét, Balaton utca 17. 100 0,9804%

24 MH Altiszti Akadémia
2000 Szentendre,  
Dózsa György út 12.

200 1,9608%

25 MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 7400 Kaposvár, Füredi utca 146/A. 150 1,4706%

26
MH Rekreációs Kiképzési és Konferencia 
Központ

8172 Balatonakarattya,  
Tompa Mihály utca 1.

150 1,4706%

27 Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény 3593 Hejőbába, Széchenyi u. 94. 80 0,7843%

28 Aranysziget Otthon 6622 Nagymágocs, Szentesi út 2. 90 0,8824%

29
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális 
Intézmény

3390 Füzesabony, Tábor út 52. 90 0,8824%

30
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat

5600 Békéscsaba, Degré utca 59. 50 0,4902%

31 Debreceni Szociális Szolgáltató Központ
4032 Debrecen,  
Böszörményi út 148.

70 0,6863%

32 Bihari Egyesített Szociális Intézmény 4031 Debrecen, Kishegyesi út 88. 70 0,6863%

33
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kar Oktató Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. 250 2,4510%

34
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház

4400 Nyíregyháza,  
Szent István út 68.

300 2,9412%

35 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4. 250 2,4510%

36 Borsod-A.-Z. Megyei Központi Kórház
3526 Miskolc,  
Szentpéteri kapu 72–76.

250 2,4510%
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37
Markhot Ferenc Oktatókórház és 
Rendelőintézet

3300 Eger, Markhot Ferenc utca 1. 300 2,9412%

38 Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, Szabadság utca 7. 80 0,7843%

39 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Klapka utca 34. 50 0,4902%

40 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 120 1,1765%

41 Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 100 0,9804%

42 Csongrád Megyei Kormányhivatal 6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11. 100 0,9804%

43 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9021 Győr, Árpád utca 32. 150 1,4706%

44 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 50 0,4902%

45 Somogy Megyei Kormányhivatal
7400 Kaposvár,  
Bajcsy-Zs. Endre utca 28. 
(Társadalombiztosítási Főosztály)

50 0,4902%

46 Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. 50 0,4902%

47
Egri SZC Bornemissza Gergely 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma

3300 Eger, Kertész utca 128. 100 0,9804%

48
Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. 200 1,9608%

49
Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

8000 Székesfehérvár,  
Seregélyesi út 88–90.

150 1,4706%

50
Debreceni SZC Beregszászi Pál 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

4032 Debrecen, Jerikó utca 17–21. 150 1,4706%

51
Győri MSZC Lukács Sándor Mechatronikai és 
Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma

9027 Győr, Mártírok útja 13–15. 150 1,4706%

52 Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma 6724 Szeged, Mars tér 14.  100 0,9804%

53
Szekszárdi SZC Szent László Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma

7100 Szekszárd,  
Széchenyi utca 2–14. a.

100 0,9804%

54 Békéscsabai Szakképzési Centrum Központ 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. 100 0,9804%

55
NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága

4029 Debrecen, Faraktár utca 29/C. 200 1,9608%

56
Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és 
Kollégiuma

4030 Debrecen, Budai É. utca 8/A. 100 0,9804%

57

Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula 
Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, 
Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző 
Iskolája

9024 Győr,  
Örkény István utca 8–10.

50 0,4902%

58
Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2. 50 0,4902%

59
NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága

6000 Kecskemét, Kurucz krt. 16/C 150 1,4706%

60
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

7630 Pécs, Engel J. J. utca 1. 70 0,6863%

61 Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3300 Eger, Vincellériskola utca 5. 50 0,4902%

62 Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
4400 Nyíregyháza,  
Széchenyi utca 19.

80 0,7843%

63 Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen,  
Hatvan utca 8–10. 

50 0,4902%

64 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.   200 1,9608%
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65 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 7622 Pécs, Légszeszgyár utca 8. 150 1,4706%

66 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 2. 200 1,9608%

67 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6933 Nagylak, külterület 200 1,9608%

68
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság

9024 Győr, Szent Imre utca 2–4. 200 1,9608%

69 Készenléti Rendőrség 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2. 200 1,9608%

70 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 9700 Szombathely, Söptei út külső 250 2,4510%

71 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs
(közvilágítás)

750 7,3529%

72 Pécs MJV Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Kossuth tér 1. (hivatal) 50 0,4902%

73 Pécs MJV Polgármesteri Hivatal
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
(városháza)

100 0,9804%

74
PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények 
Igazgatósága

7626 Pécs, Lánc utca 12.
(rendelő)

50 0,4902%

75
PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények 
Igazgatósága

7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.
(rendelő)

100 0,9804%

76 Pécsi Kulturális Központ
7632 Pécs,  
Apáczai Csere János körtér 1. 
(Művelődési Ház/könyvtár)

100 0,9804%

77 Pécsi Kulturális Központ
7632 Pécs,  
Apáczai Csere János körtér 1.
(Sport egység)

100 0,9804%

78 Janus Pannonius Múzeum
7630 Pécs, Papnövelde utca 5.  
(Modern Magyar Képtár)

50 0,4902%

Összesen:  10200 100%

A Kormány 1724/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
Magyarország konzuli szolgálatának igénybe vétele esetén felmerülő ügyfél-várakozási idő csökkentése, 
illetve a schengeni vízumeljárás versenyképességet javító fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja azon célkitűzést, hogy Magyarország konzuli feladatokat ellátó külképviseletein (a  továbbiakban: 

külképviseletek) kezdeményezett hatósági és egyéb ügyek számának állandósult tartósan magas szintje mellett 
is biztosítani kell a  magyar állampolgárok számára, hogy az  egyes – jogszabály alapján konzuli tisztviselőnél is 
kezdeményezhető – közigazgatási ügyek megindítására legfeljebb három héten belül sor kerüljön;

 2. támogatja továbbá azon célkitűzést is, hogy Magyarország versenyképességének növelése érdekében 
a  külképviseletek által lefolytatott elsőfokú schengeni vízumeljárás időtartama a  V4 tagországok körében 
– a jogszabályok és a fogadó országbeli viszonyok függvényében – a lehető leggyorsabb legyen;

 3. az 1. és 2. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében egyetért:
a) a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli létszámának összesen 13 fővel, a  munkájukat támogató 

rész- vagy teljes munkaidőben konzuli ügyintézők, illetve konzuli titkársági feladatkörben foglalkoztatottak 
létszámának összesen 41 fővel, a  konzuli feladatok ellátását segítő, külképviselet által foglalkoztatott 
munkavállalók létszámának 8 fővel történő növelésével,

b) Magyarország konzuli szolgálatot ellátó külképviseletei rendelkezésére álló biztonságtechnikai és 
informatikai infrastruktúra fejlesztésével,

c) Magyarország konzuli szolgálatot ellátó külképviseleteinek helyet biztosító ingatlanok ügyintézés gyorsítását 
elősegítő fejlesztésével,
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d) azzal, hogy 2019. folyamán történő teljes körű előkészítés alapján a  külképviseletekről és a  tartós 
külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 3.  § (2)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően legkésőbb 
2020. év végéig nem önálló külképviselet nyíljon:
da) Genfben (Svájci Államszövetség),
db) Lyonban (Francia Köztársaság),
dc) Luxembourgban (Luxemburgi Nagyhercegség),
dd) Nürnbergben (Németországi Szövetségi Köztársaság),
de) Harareban (Zimbabwei Köztársaság),
df ) Xiamenben (Kínai Népköztársaság),
dg) Szczecinben (Lengyel Köztársaság);

 4. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert a 3. pont d) alpontjában felsorolt külképviseletek megnyitásához 
szükséges diplomáciai lépések megtételére és az  érintett országok külügyminisztériumainak tájékoztatására, 
továbbá megbízza a nem önálló külképviseletek megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020. december 31.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1. és 2.  pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek Igazgatása cím javára az  alábbi források 
biztosításáról:
a) 1 546 729 936 forint beépülő jelleggel, valamint
b) 453 270 064 forint egyszeri jelleggel

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1. és 2.  pontban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges 
informatikai infrastruktúra fejlesztése érdekében gondoskodjon a  XIV. Belügyminisztérium fejezet javára egyszeri 
jelleggel 2 172 970 000 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. költségvetési év tervezése során

 7. felhívja a pénzügyminisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. és 2. pontban 
meghatározott célkitűzések megvalósításával kapcsolatos kiadásoknak a  2020.  évben a  XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet költségvetésében az alábbi források biztosításáról:
a) az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatása cím javára 706 835 386 forint beépülő 

jelleggel;
b) a 2. Külképviseletek Igazgatása cím javára 1 433 763 087 forint beépülő jelleggel, valamint 1 410 597 710 

forint egyszeri jelleggel;
Felelős: pénzügyminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2020. költségvetési év tervezése során

 8. felhívja a belügyminisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külgazdasági és külpolitikai szempontokat 
figyelembe véve vizsgálják felül a  schengeni vízumeljárás során alkalmazott nemzeti konzultációs listát, szükség 
esetén kezdeményezzék annak módosítását;

Felelős: belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. március 31.
 9. felhívja a  belügyminisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert az  1. és 2.  pontban meghatározott célkitűzések 

megvalósításához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy 
a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről 
szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól;

Felelős: belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: folyamatos
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 10. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsen jelentést a  Kormány részére a  jelen határozatban 
foglaltak végrehajtásának állapotáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1725/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
Magyarország GMO-mentességét és élelmiszerbiztonságát garantáló környezet kialakításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy továbbra is kiemelten kell kezelni a  mezőgazdasági termelés GMO-mentességét és 

az  élelmiszerlánc GMO-mentessé tétele érdekében továbbra is meg kell tenni minden lehetséges intézkedést 
a géntechnológiával módosított szója iránti függőség csökkentésével kapcsolatban;

 2. támogatja az élelmiszerbűnözés visszaszorítását és egyetért az élelmiszerlánc biztonságának erősítésére közvetett 
eszközként alkalmazható büntetőjog kiterjesztésével, ennek keretében az  élelmiszerlánc körébe tartozó termék 
(az élelmiszer, az engedélyköteles növényvédő szer, termésnövelő anyag, az állatgyógyászati termék) hamisításának 
szabályozásával;

 3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – gondoskodjon a büntetőjogi szabályozás 
kidolgozásáról.

Felelős: igazságügyi miniszter 
agrárminiszter

Határidő: 2019. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1726/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság (a  továbbiakban: Európa-bajnokság) megrendezése érdekében 

–  a  Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésére és javaslatának megfelelően – az  Európa-bajnokság 
megrendezésére vonatkozó szerződésekben, többek között az  UEFA által előírt, az  Európa-bajnokság 
megrendezéséhez és lebonyolításához szükséges, a  rendezvényhelyszín tágabb környezetének rendezését 
megvalósító beruházások, valamint ideiglenes létesítmények beszerzésével és telepítésével, eszközök és kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzésével;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti feladatok megvalósítója és építtetője a  Nemzeti Sportközpontok legyen, 
valamint az 1. pont szerinti feladatokat a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős 
kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) irányítsa;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: a feladatok felmerülése ütemében

 3. felhívja a kormánybiztost, hogy a Nemzeti Sportközpontok útján gondoskodjon az 1. pont megvalósítására irányuló 
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, és annak eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány 
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részére az 1. pont megvalósításához szükséges forrás rendelkezésre bocsátása érdekében úgy, hogy az előterjesztés 
tartalmazza a költségek alapos, nemzetközi összehasonlító adatokkal is alátámasztott indokolását;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2019. március 31.

 4. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglalt fejlesztési feladatok megvalósításával összefüggésben kiírandó 
közbeszerzési eljárásokat a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság kizárólagos joggal bonyolítsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1727/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a nagy nemzetközi teniszversenyek megrendezésére alkalmas teniszközpont létrehozásának előkészítésével 
kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért 

felelős kormánybiztost, hogy a Vasas Sport Club (bírósági nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0000665, 
székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 58.) szakmai együttműködésével készítsenek előterjesztést a  nagy nemzetközi 
teniszversenyek (különösen az  ATP World Tour, az  ATP Challenger Tour, a  WTA és az  ITF Pro Circuit tenisztornák) 
megrendezésére alkalmas teniszközpont (a  továbbiakban: Teniszközpont) létrehozásának szakmai koncepciójára 
(a továbbiakban: Szakmai koncepció) vonatkozóan;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2019. február 28.
 2. egyetért azzal, hogy a Szakmai koncepcióban javaslatot kell tenni a Teniszközpont lehetséges helyszínére – ideértve 

az ingatlan tulajdonjogi és vagyonkezelői viszonyainak bemutatását –, javasolt és elvárt szakmai, valamint műszaki 
követelményeire, az  üzemeltetési, továbbá utánpótlás-nevelési és módszertani központként való működésének 
feltételeire, a megvalósításhoz szükséges költségigényekre;

 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért 
felelős kormánybiztost, hogy a  Szakmai koncepció kidolgozását követően – a  Vasas Sport Club szakmai 
együttműködésével – készítsenek előterjesztést a  Teniszközpont létrehozásához szükséges további kormányzati 
intézkedésekkel és a részletes költségvetés megállapításával kapcsolatban.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2019. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1728/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges  
2018. évi finanszírozás biztosításáról

A Kormány az  útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges 2018. évi finanszírozás 
biztosítása érdekében
 1. felhívja a  pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  nemzeti vagyon 

kelezéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával gondoskodjon az  útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 
működtetése és üzemeltetése érdekében 5 471 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 
3. Útdíj rendszerek működtetése jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kelezéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az útdíjszedési 

és ellenőrzési rendszerek fejlesztésére és a  beszerzett eszközök szinten tartása érdekében gondoskodjon  
3 175 800 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az  útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 
és a beszerzett eszközök szinten tartása érdekében a 2. pont szerinti összegnek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató 
Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő biztosításáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az  útdíjszedési és 
ellenőrzési rendszerek nemzetközi megismertetésére 281 300 000 forint forrás biztosításáról, a  fel nem használt 
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 
19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 7. Útdíjrendszerek nemzetközi megismertetésének 
támogatása jogcímcsoport javára;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő: 2019. június 30.

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  2. és a  4.  pont alapján biztosítandó 
forrás tekintetében megkötésre kerülő támogatási szerződésekben gondoskodjon az  elszámolási kötelezettség, 
a fel nem használt és bevételekkel nem fedezett támogatási összeg tekintetében pedig a visszafizetési kötelezettség 
rögzítéséről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 2. és a  4.  pont alapján biztosítandó forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, 

a támogatási szerződések megkötése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1729/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy dolgozza ki a  helyközi autóbusz-közlekedés 

közszolgáltatásának pályáztatásához 2020. január 1-től szükséges tenderdokumentációt és pályázati feltételeket, 
a 7 nagyhálózati és 7 kishálózati modell elvei szerint;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. június 30.

 2.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltaknak megfelelően 
az előzetes tájékoztatókat az Európai Unió Hivatalos Lapjának küldje meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 28.

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban foglalt döntésnek megfelelően 
a szükséges intézkedéseket a pályáztatás technikai rendszere, megvalósítása tekintetében hajtsa végre.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1730/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
az „Ovis labdaprogram” megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az óvodás gyermekek egészséges életmódra és a mozgás szeretetére történő nevelése érdekében az „Ovis 

labdaprogram” (a továbbiakban: Program) megvalósításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Program 

megvalósításához a 2019. évben szükséges 1 000 000 000 forint központi költségvetési többletforrás rendelkezésre 
állásáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 
25. Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Program megvalósítása érdekében, a 2. pont szerinti forrás terhére 

adjon ki támogatói okiratot a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére elszámolási 
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

A Kormány a  kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá 
egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek érdekében
 1. egyetért az 1. mellékletben felsorolt, kiemelt kerékpáros projektek megvalósításával;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 

bevonásával gondoskodjon az  1.  melléklet szerinti projektek megvalósításáról, a  2.  melléklet szerinti forráskeret 
figyelembevételével;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos
 3. egyetért az  Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) magyarországi szakaszainak fejlesztésével, és felhívja 

az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztések megvalósítása érdekében működjön együtt 
és szükség esetén kössön megállapodást az Európai Kerékpáros Szövetséggel (ECF), a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, valamint a  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel, valamint 
gondoskodjon az EuroVelo útvonalak fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati és tagsági díjak biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 4. egyetért azzal, hogy az  Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös 
és Szentendre közötti szakasza a  Szentendrei-szigeten, a  Dömös–Visegrád–Kisoroszi–Tahitótfalu–Pócsmegyer–
Szigetmonostor–Szentendre nyomvonalon, az  árvízvédelmi és vízbázisvédelmi előírások figyelembevételével 
valósuljon meg;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  mellékletben 
felsorolt hazai költségvetésből megvalósítani tervezett kiemelt kerékpáros projektek finanszírozása érdekében 
gondoskodjanak a 2019–2021. évek közötti időszakra mindösszesen 29 323 431 478 forint biztosításáról, az alábbi 
költségvetési évek szerinti ütemezéssel:
a) a 2019. évben 14 579 180 000 forint,
b) a 2020. évben 12 284 251 478 forint,
c) a 2021. évben 2 460 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során
 a b) és c) alpont tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során

 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetének kerékpáros 
létesítmények fejlesztését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét 
a 2019–2021. évekre a következők szerint állapítja meg:
a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 14 528 330 842 forint,
b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 12 241 406 555 forint,
c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 451 420 030 forint;

 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  6.  pontban meghatározott éven túli 
kötelezettségvállalási korlátok és a  2.  mellékletben foglalt források figyelembevételével támogatási szerződést 
kössön;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 31.

 8. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és technológiáért 
felelős minisztert – figyelembe véve a  már vállalt kötelezettségeket is – az  e  határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében a  6.  pontban foglalt éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak 
összegével csökkentett mértékéig, összesen legfeljebb 40 109 049 804 forint összegben kötelezettségeket vállaljon, 
illetve a már megkötött támogatási szerződéseket ennek megfelelően módosítsa;

 9. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Tokaj és Nyíregyháza közötti kerékpárút 
megvalósítása kapcsán – a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a  2015. évi költségvetési maradványok 
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egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1.  pont 1.2.  alpontjától eltérően – 
az  ott meghatározott elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében szükséges intézkedésekről 
2019. április 15-éig gondoskodjon;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. április 15.

 10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel és az aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos közreműködésével félévente készítsen részletes jelentést az  1.  melléklet szerinti projektek 
tervezett műszaki tartalmáról, ütemezéséről, a  megvalósításukhoz szükséges költségek forrásszerkezetéről, 
a  projektek előrehaladásáról, és szükség esetén készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  kiemelt kerékpáros 
útvonalak megvalósításához szükséges döntésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos
 11. visszavonja

a) a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozatot,
b) a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozatot,
c) az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre 

közötti szakaszának fejlesztéséről szóló 1013/2017. (I. 11.) Korm. határozatot,
d) a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat 

módosításáról szóló 1240/2018. (IV. 25.) Korm. határozatot,
e) az egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozatot,
f ) az egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló 2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozatot, valamint
g) az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek 

megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 
2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pont c) alpontját és 4. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

A B

Sor- 

szám
Útvonal, szakasz Finanszírozás

1. (EuroVelo 6) Rajka–Halászi, előkészítés Hazai forrás

2. (EuroVelo 6) Halászi–Győrzámoly, előkészítés Hazai forrás

3. (EuroVelo 6) Győrzámoly–Gönyű, előkészítés Hazai forrás

4. (EuroVelo 6) Győr Mártírok útja, kivitelezés Hazai forrás

5. (EuroVelo 6) Gönyű–Komárom, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

6. (EuroVelo 6) Komárom–Dunaalmás, előkészítés Hazai forrás

7. (EuroVelo 6) Dunaalmás, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

8. (EuroVelo 6) Dunaalmás–Süttő, előkészítés Hazai forrás

9. (EuroVelo 6) Süttő–Lábatlan, előkészítés Hazai forrás

10. (EuroVelo 6) Lábatlan–Esztergom, előkészítés Hazai forrás

11. (EuroVelo 6) Esztergom–Dömös, előkészítés Hazai forrás

12. (EuroVelo 6) Budapest–Szentendre, előkészítés és kivitelezés I. ütem VEKOP-4.1.1. forrás

13. (EuroVelo 6) Budapest–Szentendre, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

14. (EuroVelo 6) Budapest–Dunakeszi, előkészítés és kivitelezés I. ütem VEKOP-4.1.1. forrás
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15. (EuroVelo 6) Budapest–Dunakeszi, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

16. (EuroVelo 6) Budapest–Érd–Százhalombatta, előkészítés Hazai forrás

17. (EuroVelo 6) Dömös–Szentendre, előkészítés Hazai forrás

18. (EuroVelo 6) Dömös–Dunabogdány, előkészítés és kivitelezés I. ütem VEKOP-4.1.1. forrás

19. (EuroVelo 6) Dömös–Dunabogdány, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

20. (EuroVelo 6) Dunabogdány – Kisoroszi Duna-híd, előkészítés és kivitelezés I. ütem VEKOP-4.1.1. forrás

21. (EuroVelo 6) Dunabogdány – Kisoroszi Duna-híd, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

22. (EuroVelo 6) Szigetmonostor – Szentendrei Duna-híd, előkészítés és kivitelezés I. ütem VEKOP-4.1.1. forrás

23. (EuroVelo 6) Szigetmonostor – Szentendrei Duna-híd, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

24. (EuroVelo 6) Szentendrei közigazgatási terület nyomvonala, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

25. (Budapest–Balaton) Budapest–Etyek, előkészítés és kivitelezés I. ütem VEKOP-4.1.1. forrás

26. (Budapest–Balaton) Budapest–Etyek, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

27. (Budapest–Balaton) Etyek–Velence, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

28.
(Budapest–Balaton) Velence–Székesfehérvár, előkészítés, valamint Székesfehérvár bevezető, 
kivitelezés

Hazai forrás

29.
(Budapest–Balaton) Székesfehérvár–Balatonakarattya, előkészítés, valamint a 710. sz. főút és 
Balatonakarattya szakasz kivitelezése

Hazai forrás

30. (Balatoni Bringakör) nem engedélyköteles szakaszok előkészítése és kivitelezése Hazai forrás

31. (Balatoni Bringakör) Balatonakarattya – Siófok, Indóház utca, előkészítés és kivitelezés I. ütem GINOP-7.1.2. forrás

32. (Balatoni Bringakör) Balatonakarattya – Siófok, Indóház utca, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

33. (Balatoni Bringakör) Siófok, Mártírok útja – Zamárdi, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

34. (Balatoni Bringakör) Zamárdi–Balatonlelle, előkészítés és kivitelezés I. ütem GINOP-7.1.2. forrás

35. (Balatoni Bringakör) Zamárdi–Balatonlelle, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

36. (Balatoni Bringakör) Balatonlelle–Balatonberény, előkészítés Hazai forrás

37. (Balatoni Bringakör) Keszthely–Tihany, előkészítés és Balatonrendes–Pálköve, kivitelezés Hazai forrás

38. (Balatoni Bringakör) Tihany–Balatonkenese, előkészítés és kivitelezés I. ütem GINOP-7.1.2. forrás

39. (Balatoni Bringakör) Tihany–Balatonkenese, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

40.
Debrecen–Berettyóújfalu–Nagyvárad útvonal hiányzó szakaszának (Tépe–Berettyóújfalu) 
kivitelezése

Hazai forrás

41. Tokaj–Tiszabecs kerékpáros útvonal Hazai forrás

42. Vámospércs–Nyírábrány (országhatár), kivitelezés Hazai forrás

43. Tiszafüred–Poroszló kerékpárút megvalósítása, kivitelezése Hazai forrás

44. Veszprém–Gyulafirátót előkészítése és kivitelezése Hazai forrás

45. Tokaj–Hegyalján – Tokaj-kör kerékpáros útvonal megvalósításának I. üteme
GINOP-7.1.9. forrás 

(indikatív)

46.
Tokaj–Mád–Sárospatak és Tokaj-kör kerékpáros útvonal II. ütem, táblázás, pihenőhelyek létesítése, 
hiányzó szakaszok előkészítése és kivitelezése

Hazai forrás

47. Velence–Dunaföldvár–Kecskemét–Békés, táblázás, pihenőhelyek létesítése Hazai forrás

48.
Nagykanizsa–Szepetnek–Semjénháza–Murakeresztúr, táblázás, pihenőhelyek létesítése  
(Mura szakasz tervezése)

Hazai forrás

49. EuroVelo 11 útvonal egyes szakaszai, táblázás, pihenőhelyek létesítése Hazai forrás

50. Gödöllő–Gyöngyös–Eger, táblázás, pihenőhelyek létesítése Hazai forrás

51. Tiszafüred–Hortobágy–Balmazújváros, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

52. Siófok–Pécs, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

53. Szigetvár–Kaposvár, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

54. Győr–Vámosszabadi, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

55. Murakeresztúr–Őrtilos, előkésztés és kivitelezés Hazai forrás
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56. További kerékpáros útvonalak előkészítése Hazai forrás

57. Térségi kerékpáros útvonalak megvalósítása Hazai forrás

58. Miskolc–Bogács turisztikai kerékpárút előkészítése Hazai forrás

59. Mezőhegyes–Csanádpalota Hazai forrás

2. melléklet az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztéséhez biztosított forráskeret éves felosztása

  A B C D E

1
Forrás megnevezése

A projektek megvalósításához rendelkezésre álló források éves keretösszege (bruttó, forint)

2 2018 2019 2020 2021

3 Központi költségvetési forrás 10 926 000 000 14 579 180 000 12 284 251 478 2 460 000 000

4 VEKOP 4.1.1. prioritás 6 929 000 000

5 GINOP 7.1.2. prioritás 3 595 000 000

6 GINOP 7.1.9. prioritás 2 100 000 000

7 Összesen 52 873 431 478

A Kormány 1732/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a csengeri ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

A Kormány támogatja a csengeri ipari park fejlesztését, amelynek megvalósítása céljából
 1. 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 a  80. Egyes települési 
önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása cím 14. Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása alcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a csengeri ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztés támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 17. A  Liget Budapest projekt megvalósítása 
kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és beruházások jogcím terhére 650 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 80. Egyes települési önkormányzatok 
működési és fejlesztési támogatása cím, 14. Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont alapján átcsoportosított előirányzat terhére Csenger Város 

Önkormányzata részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya alá tartozó – egyedi költségvetési 
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támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói 
okirat alapján;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa Csenger Város Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1732/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

367840 17
K7 Felújítások -650 000 000

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
80 Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása

377228 14 Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 650 000 000

forintban
Államház-

tartási 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
Államház-

tartási 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

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 650 000 000 650 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L 
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és
beruházások

1 példány

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1733/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a Romhány község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Romhány község közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Romhány külterület 072/2 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből 
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1734/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar bajai campusának fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: Egyetem) valamennyi képzési területén, 

illetve minden telephelyén egységesen magas szintű tudásátadásra legyen képes, továbbá biztosítani tudja 
az  egyetemi hallgatók képzéséhez elengedhetetlen modern körülményeket, amely közvetlenül támogatja 
a kormányzás hatékonyságát;

 2. egyetért az  1.  pontban foglaltak megvalósulása érdekében az  Egyetem bajai campusa oktatási épületének és 
kutatási egységeinek fejlesztésével, műszerparkjának megújításával;

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert hogy a  fejlesztések megvalósulása érdekében gondoskodjon 
a szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  fejlesztések végrehajtása érdekében gondoskodjon a  2019. évben felmerülő 
feladatok finanszírozására 2 260 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a  Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó 
célkitűzések megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a  vallási hagyományok ápolása révén szakrális köteléket létrehozó és a  határokon átnyúló közösségi 

összetartozást erősítő Szent László lovagkirály-zarándokút lelki megújulást szolgáló célkitűzéseivel, intézményes 
kereteinek megteremtésével és ennek érdekében a  2019-ben előkészítendő, 2020–2022 között megvalósuló 
hitéleti, vallásturisztikai, a  határokon átnyúló közösségi összetartozást erősítő, tudományos és oktatási, valamint 
infrastruktúra-fejlesztési programmal;

 2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pont szerinti programot az  emberi erőforrások 
miniszterével, a  Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, 
a  külgazdasági és külügyminiszterrel, a  honvédelmi miniszterrel és a  miniszterelnök kabinetfőnökével 
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együttműködve készítse elő és valósítsa meg, ennek érdekében a  szükséges intézkedéseket a  nemzetpolitikai 
stratégia célkitűzéseivel összhangban koordinálja;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
honvédelmi miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos
 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy

a) a zarándokút helyszíneit biztosító és a  zarándoklattal összefüggő hitéleti, egyházi örökségi és 
vallásturisztikai tevékenységeket ellátó hazai egyházmegyék, valamint a  zarándoklatba bekapcsolódó 
külföldi egyházmegyék résztevékenységeinek összehangolását szolgáló intézkedéseket, azok ütemezését 
és forrásigényét – a  turizmus tekintetében a  miniszterelnök kabinetfőnökével a  Magyar Turisztikai 
Ügynökség útján, a közlekedésszervezés tekintetében az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel 
együttműködve – készítse elő,
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. szeptember 30.
b) jelölje ki a Szent László lovagkirály-zarándokút koordinációs feladataiért felelős szervezetet,

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. szeptember 30.

c) a vallási programok megvalósítását szolgáló magyarországi egyházi helyszínek, szakrális terek és egyéb 
egyházi létesítmények felújítása és fejlesztése érdekében – a  felmerülő kulturális örökségvédelmi feladatok 
tekintetében a  Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve – készítse elő a  szükséges 
intézkedéseket, azok ütemezését és forrásigényét,
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. szeptember 30.

d) készítse elő a  Szent László zarándoklat útvonal határon túli elemei kiterjesztésének programját, annak 
ütemezését és forrásigényét;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. szeptember 30.

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a) a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó, a Szent László életéhez és művéhez 

kapcsolódó történelmi, néprajzi, művelődés- és művészettörténeti vonatkozásokra irányuló kutatási program 
előkészítése, valamint

b) államilag finanszírozott, nappali tagozatos turizmus-vendéglátás alapképzési szakon belül választható 
specializáció elindítása, továbbá a magyarságismereti specializáció távoktatás keretében történő elindítása

érdekében készítse elő a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését és forrásigényét;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. szeptember 30.

 5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Szent László 
lovagkirály-zarándokút magyarországi szakaszának infrastrukturális feltételei megteremtése érdekében
a) a zarándokútvonal infrastrukturális kiépítése,
b) a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével az útvonal mentén megfelelő szálláshelyek kialakítása,
c) a kapcsolódó infrastruktúra létrehozása,
d) a kapcsolódó közlekedésszervezési feladatok
tekintetében a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve készítse elő a szükséges intézkedéseket, azok 
ütemezését és forrásigényét;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 203. szám 35269

Az a) és c)–d) alpontok tekintetében
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. szeptember 30.

A b) alpont tekintetében
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. szeptember 30.

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítse elő a  Szent László lovagkirály-zarándokút nemzetközi 
szinten való megismertetéséhez és népszerűsítéséhez szükséges intézkedéseket és azok forrásigényét;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy a  katonai és határőrizeti területet érintő zarándoklatok útvonalának 
biztosításával kapcsolatos intézkedéseket és azok forrásigényét dolgozza ki;

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2019. szeptember 30.

 8. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  emberi erőforrások miniszterével, a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszterrel, az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a  külgazdasági és külügyminiszterrel, 
a  honvédelmi miniszterrel és a  miniszterelnök kabinetfőnökével együttműködve mutassa be a  Kormánynak 
a 2–7. pont szerinti programok megvalósításához szükséges intézkedéseket és azok 2020–2022. évekre vonatkozó 
ütemezett forrásigényét.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
honvédelmi miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1736/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló  
2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 1. Hatályát veszti a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2125/2017. 
(XII. 29.) Korm. határozat.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló  
1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról

A Kormány a  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Budapest, Hermina út 47. szám alatt lévő (helyrajzi szám: 
Budapest XIV. kerület belterület 29771) székházának (a továbbiakban: Székház) teljes körű felújítása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 

1515/2018. (X. 17.) Korm. határozat 2. és 3. pontja alapján biztosított forrásból 126 900 000 forint a Székház teljes 
körű felújításához kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére kerüljön felhasználásra;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont szerinti beruházás megvalósításának kérdésében 
az elfogadott engedélyezési és kiviteli tervek alapján – a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, 
ütemezés és felelősök bemutatásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükséges forrás biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az engedélyezési és kiviteli tervek elfogadását követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1738/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.1., a KEHOP-2.1.2., a KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében 
megvalósuló egyes projektek 15%-ot meghaladó költségnövekményeinek jóváhagyásáról, valamint 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az 1. mellékletben felsorolt projektek támogatásának növelésével,
b) egyetért a 2. mellékletben felsorolt projektek támogatásának növelésével a 2. melléklet szerint, és az európai 

uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján egyetért, hogy a projektek keretemelése 
és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. január 31.

c) egyetért az a) és b) alpont szerinti projektek
ca) a) és b)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete és
cb) az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:2–F:8 mezője, valamint 2.  mellékletben foglalt táblázat 

F:2–F:7  mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi költségvetéséről szóló 
törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési kedvezményezettek 
sajáterő támogatása előirányzat

 terhére történő finanszírozásával,
d) egyetért az  a) és b)  alpont szerinti projektek támogatási szerződésének az  1. és 2.  melléklet szerinti 

módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. január 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:108 mezőjében a „0,08” szövegrész helyébe a „0,14” szöveg,
b) E:108 mezőjében a „0,01” szövegrész helyébe a „0,02” szöveg,
c) D:132 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,17” szöveg,
d) E:132 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
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e) D:136 mezőjében a „0,08” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
f ) D:142 mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
g) D:145 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
h) E:145 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
i) D:174 mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
j) E:174 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
k) D:187 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
l) D:193 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,37” szöveg,
m) E:193 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,06” szöveg,
n) D:201 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,25” szöveg,
o) E:201 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
p) D:202 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,25” szöveg,
q) E:202 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
r) D:275 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,
s) E:275 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
t) D:281 mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
u) E:281 mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
v) D:316d mezőjében az „1,26” szövegrész helyébe az „1,86” szöveg,
w) E:316d mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,26” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1738/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt 

önerő összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.1.2-

15-2017-00011
Kisláng település 

ivóvízminőség-javítása

Kisláng Község Önkormányzata  
az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2007–2013 programozási 
időszakban a Kormány által a nemzeti 
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 

beruházások, valamint  
a 2014–2020 programozási időszakban 

a szennyvízelvezetési és tisztítási, 
a hulladékgazdálkodási és az 

ivóvízminőség-javító beruházások 
megvalósításáról szóló  

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet] szerint

130 000 000 38 523 653 25 278 547 168 523 653

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

3.
KEHOP-2.1.3-

15-2016-00002
Igar község és Vámpuszta 

ivóvízminőség-javítása

Igar Község Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
91 186 200 20 804 438 12 443 404 111 990 638

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

4.
KEHOP-2.1.3-

15-2017-00037
Enying város 

ivóvízminőség-javítása

Enying Város Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 

szerint
189 999 999 53 880 912 36 582 139 243 880 911

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

5.
KEHOP-2.1.3-

15-2017-00045
Zsujta ivóvízminőség-javító 

program

Zsujta Község Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
25 000 000 6 214 991 4 682 249 31 214 991

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.
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6.
KEHOP-2.1.3-

15-2017-00048

Magyarkeszi település 
ivóvízminőség-javító 

program

Magyarkeszi Község Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
294 999 998 66 293 977 54 194 100 361 293 975

A projekt keretében  
a tervezett vízkezelési 
technológia lehetővé teszi 
az ammónium
mentesítést, a vas-, 
és mangántalanítást, 
valamint fertőtlenítést.

7.
KEHOP-2.1.3-

15-2017-00054

Mezőkomárom–
Szabadhídvég 

ivóvízminőség-javító 
programja

Mezőkomárom Község Önkormányzata 
és Szabadhídvég Község Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

190 000 000 56 355 694 36 953 356 246 355 694

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

8.
KEHOP-2.2.2-

15-2016-00055

Hosszúhetény 
központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának 

fejlesztése

Hosszúhetény Községi Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
444 999 960 121 886 859 62 987 424 566 886 819

A projekt keretében 
Hosszúhetény 
településen a meglévő 
szennyvíztisztító telepet 
fejlesztik.
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2. melléklet az 1738/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt 

önerő összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.1.1- 

15-2015- 
00013

Nagybánhegyes település 
ivóvízminőség-javítása

Nagybánhegyes Község Önkormányzata 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
75 453 309 59 644 235 15 010 836 135 097 544

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

3.
KEHOP-2.1.2- 

15-2017- 
00012

Bócsa település ivóvíz 
ellátást javító program

Bócsa Község Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
80 000 000 34 326 435 17 148 965 114 326 435

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

4.
KEHOP-2.1.3- 

15-2016- 
00034

Ivóvízjavító Program 
Györköny Községben

Györköny Községi Önkormányzat  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
151 811 919 45 733 191 21 949 457 197 545 110

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.

5.
KEHOP-2.1.3- 

15-2017- 
00042

Ivóvízminőség-javító 
beruházás Mátyásdomb 

településen

Mátyásdomb Község Önkormányzata  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint
120 000 000 70 941 353 28 641 202 190 941 353

A projekt keretében  
a vízminőségi problémák 
megoldása érdekében 
vízkezelési technológia 
kiépítése valósul meg.
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6.
KEHOP-2.2.2- 

15-2016- 
00072

Nyugat- és Dél-Dunántúli 
szennyvízelvezetési és 
-kezelési fejlesztés 8. 

(NYDDU 8)

Egyházashetye Község Önkormányzata, 
Boba Község Önkormányzata, 

Nemeskocs Község Önkormányzata, 
Káld Község Önkormányzata, Borgáta 
Község Önkormányzata, Köcsk Község 

Önkormányzata, Gellénháza Község 
Önkormányzata, Alsóújlak Község 

Önkormányzata és Vasvár Város 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

1 250 999 971 606 565 967 254 921 218 1 857 565 938

A projekt 
keretében  a vasvári 
szennyvízelvezetési 
agglomerációban 
telepfejlesztésre 
és Alsóújlakon 
csatornahálózat bővítésre 
kerül sor. A gellénházai 
agglomerációban 
telepfejlesztés valósul 
meg. Egyházashetyén 
végátemelő épül, 
továbbá Boba és 
Nemeskocs települések 
az egyházashetyei 
szennyvíztelepre 
csatlakoznak a fejlesztés 
eredményeként.

7.
KEHOP-2.2.2- 

15-2016- 
00117

A Zámoly központú 
agglomeráció 

szennyvíztisztításának 
fejlesztése

Zámoly Község Önkormányzata és Gánt 
Község Önkormányzata  

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint

200 000 000 232 584 628 76 338 465 432 584 628

A projekt keretében 
megvalósul a 
Zámoly központú 
szennyvíz-elvezetési 
agglomerációban 
üzemelő szennyvíztisztító 
telep fejlesztése és 
kapacitásbővítése.
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A miniszterelnök 150/2018. (XII. 18.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról 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 Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 

keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy 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;
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

A miniszterelnök 151/2018. (XII. 18.) ME határozata
a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005.  évi L.  törvény 5.  § (2)  bekezdése szerinti 
hatáskörömben eljárva, az  emberi erőforrások minisztere, a  külgazdasági és külügyminiszter és az  igazságügyi 
miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország és 

az  Oroszországi Föderáció között a  szociális biztonságról szóló Egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és az  igazságügyi minisztert, hogy az Egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvény tervezetét az  Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően, haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 152/2018. (XII. 18.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján  
– a belügyminiszter javaslatára –

dr. Ignácz Istvánt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2018. december 31-ei hatállyal –

felmentem.

  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.


	A Kormány 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
	az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról

	A Kormány 255/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos, az új alapkezelő kijelölése miatt lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

	A Kormány 256/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a

	A miniszterelnök általános helyettesének 4/2018. (XII. 18.) TNM rendelete
	a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 13/2018. (XII. 18.) PM rendelete
	az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 14/2018. (XII. 18.) PM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénnyel összefüggő módosításáról

	A köztársasági elnök 516/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 517/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 518/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 519/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 520/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 521/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 522/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 523/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 524/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 525/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 526/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 527/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 528/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 529/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 530/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 531/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 532/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 533/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 534/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 535/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 536/2018. (XII. 18.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 537/2018. (XII. 18.) KE határozata
	az 543/2015. (xii. 17.) ke határozat módosításáról

	A Kormány 1721/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a NATO Iraki Missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról

	A Kormány 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról

	A Kormány 1723/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a 2019. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

	A Kormány 1724/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	Magyarország konzuli szolgálatának igénybe vétele esetén felmerülő ügyfél-várakozási idő csökkentése, illetve a schengeni vízumeljárás versenyképességet javító fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1725/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	Magyarország GMO-mentességét és élelmiszerbiztonságát garantáló környezet kialakításáról

	A Kormány 1726/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

	A Kormány 1727/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a nagy nemzetközi teniszversenyek megrendezésére alkalmas teniszközpont létrehozásának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1728/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges 2018. évi finanszírozás biztosításáról

	A Kormány 1729/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1730/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	az „Ovis labdaprogram” megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

	A Kormány 1732/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a csengeri ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

	A Kormány 1733/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a Romhány község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1734/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar bajai campusának fejlesztéséről

	A Kormány 1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó célkitűzések megvalósításáról

	A Kormány 1736/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

	A Kormány 1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 
1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról

	A Kormány 1738/2018. (XII. 18.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.1.1., a KEHOP-2.1.2., a KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek 15%-ot meghaladó költségnövekményeinek jóváhagyásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejl

	A miniszterelnök 150/2018. (XII. 18.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 151/2018. (XII. 18.) ME határozata
	a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 152/2018. (XII. 18.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről
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