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II. Törvények

2021. évi XC. törvény
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a  következő 
törvényt alkotja:

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

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2022. évi
a) kiadási főösszegét 28 546 456,1 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 25 393 803,1 millió forintban,
c) hiányát 3 152 653,0 millió forintban
állapítja meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai működési 
költségvetés 2022. évi
a) kiadási főösszegét 22 287 900,6 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 22 287 900,6 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai felhalmozási 
költségvetés 2022. évi
a) kiadási főösszegét 3 257 340,4 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 742 584,1 millió forintban,
c) hiányát 2 514 756,3 millió forintban
állapítja meg.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés az  európai uniós 
fejlesztési költségvetés 2022. évi
a) kiadási főösszegét 3 001 215,1 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 2 363 318,4 millió forintban,
c) hiányát 637 896,7 millió forintban
állapítja meg.

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

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a  továbbiakban: Gst.) 4.  § (1)  bekezdése 
alapján, a Gst. 2. §-a szerint számított államadósság-mutató 2022. december 31-ére tervezett mértéke 79,3%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2021. év utolsó 
napján várható 79,9%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2022. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire, valamint

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2022. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi 
Tartaléka alcím előirányzatának felhasználásáról a  Kormány dönt. Az  előirányzatról az  Operatív Törzs által, annak 
működése ideje alatt meghozott javaslat alapján az államháztartásért felelős miniszter is átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Gazdaság-újraindítási 
programok jogcímcsoporton a  gazdaság újraindítása, a  gazdaság védelme és egyéb fejlesztések érdekében 
szükséges feladatok fedezetének biztosítására. A felhasználásáról a Kormány dönt.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint 
összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és – a  központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel – 
a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének 
keretében hagyja jóvá.

 (2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2022. évben 100,0 millió forint,
b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2022. évben 25,0 millió forint,
c) 36.  § (4)  bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2022. évi összesített bruttó 

forgalmi értéke 20 000,0 millió forint
lehet.
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 (3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2022. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 

25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
b) 13.  § (1)  bekezdésében meghatározott értékhatárt a  2022. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi 

érték
képezi.

 (4) A  Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított 
nem elhelyezési, vagy nem rekreációs célú, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből 
származó – a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek 
államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege, a  2022. évben a  központi költségvetési szerv 
költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható 
fel. Az  államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb a  2022. évben pénzforgalmilag teljesült 
értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését 
engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

 (5) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított elhelyezési 
vagy rekreációs célú, értékesítésre kijelölt, állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 
államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege, a  2022. évben az  ilyen célú ingatlanok körét, vagy 
értékét növelő, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó felhalmozási 
kiadások teljesítésére használható fel. Az  államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb 
a  2022.  évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és 
meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

 (6) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó 
bevételt a  honvédelemért felelős miniszter a  2022. évben a  Magyar Honvédség technikai modernizációjára, 
a  technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, az  értékesítési eljárások 
során felmerült kiadások fedezetére, valamint a  honvédelmi szervezeteknél keletkezett hulladékok kezelésének, 
ártalmatlanításának kiadásainak fedezetére használhatja fel. A  2022. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt 
a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni.

 (7) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 19.  § (3)  bekezdése szerinti kijelölt 
tulajdonosi joggyakorló az  általa e  minőségében a  2022. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás 
nélkül is elszámolhatja, erről a  fejezetet irányító szervet és az  államháztartásért felelős minisztert írásban 
tájékoztatni kell. A  fejezetet irányító szerv e  tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó, valamint 
az  Áht.  19.  § (3)  bekezdése szerint az  irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt tulajdonosi kiadások teljesítése 
érdekében – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XLVII. Gazdaság-újraindítási 
Alap fejezet kivételével – a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

6. § (1) A  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék címén szereplő kiadási 
előirányzat kizárólag az  e  költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő 
növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék 
cím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter együttesen dönt.

 (2) A  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e  költségvetési fejezet kiadási előirányzata az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezése alapján különösen indokolt esetben, az  államháztartásért 
felelős miniszter jóváhagyásával – legfeljebb a  pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, 
ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

 (3) Az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet kiadási előirányzatai között – a  keletkező megtakarítások terhére vagy közfeladatok változása miatt – 
az  államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett átcsoportosíthat. Az  átcsoportosítás mértéke 
az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg az 5000,0 millió forintot és 
nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.
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 (4) A korábbi években teljesített tulajdonosi ügyletek költségvetési kiadásainak a 2022. évben történő visszatérülését 
bevételként a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport, 
2. Vegyes bevételek jogcímen kell elszámolni.

 (5) A  frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 6. címen belül önálló alcímen kell elszámolni.

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

 (2) A  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e  költségvetési fejezet kiadási előirányzata az  agrárpolitikáért 
felelős miniszter kezdeményezése alapján különösen indokolt esetben az  államháztartásért felelős miniszter 
jóváhagyásával – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e költségvetési 
fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. § (1) Az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Ámbtv.) 
10.  § (5)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  Beruházási Ügynökség állam nevében végzett feladatainak 
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a  2022. évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 
3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címe tartalmazza.

 (2) A  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások címre vonatkozóan az  Ámbtv.-nek a  Beruházási Ügynökség által ellátott feladatok költségvetésével 
kapcsolatos rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 272,0 millió forintot köteles a  2022. évben befizetni a  bevételeiből 
a  központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az  első három negyedév vonatkozásában a  negyedévet 
követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

 (2) Az  Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 22 132,8 millió forintot köteles a  2022. évben befizetni 
a  bevételeiből a  központi költségvetés részére, amelynek esedékessége az  első három negyedév vonatkozásában 
a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

 (3) Az  Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles a  2022. évben befizetni a  bevételeiből 
– az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, 
amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik 
negyedévben december 10-e.

 (4) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2397,4 millió forintot köteles fizetni a  bevételeiből 
a 2022. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, 
illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (5) A  fővárosi és a  megyei kormányhivatalok 837,4 millió forintot kötelesek befizetni a  bevételeikből a  2022. évben 
a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (6) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 157,8 millió forintot köteles fizetni a  bevételeiből a  2022. évben a  központi 
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed 
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (7) Ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 
a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2022. december 27-éig kell teljesíteni.

 (8) A  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az  irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati 
szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat – a  2022. évi 
költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni a  Magyar Államkincstár „A zárolt 
álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú 
számlájára, a központi költségvetés javára.
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6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. cím, 6. Start-munkaprogram alcímen rendelkezésre álló előirányzat 
biztosít fedezetet a  2021. évben, illetve azt megelőző években az  e  címen keletkezett, 2022. évre áthúzódó 
kötelezettségvállalásokra is.

 (2) Az  Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a  feladatot 
ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 
1. Kutatási Alaprész cím terhére 2022. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

 (3) A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a  2022. évben a  központi költségvetés javára összesen 
21  177,8  millió forintot ad át a  kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon 
kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

 (4) Az  MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2022. évi befizetési kötelezettsége a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 
27  017,4  millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

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

 (2) A  családokért felelős tárca nélküli miniszter a  Nyugdíjbiztosítási Alap (a  továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének 
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap címben 
kizárólag
a) a  2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a  10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és 

a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és
b) a 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről 

a jogcímcsoport 1–10. és 14. jogcímére
csoportosíthat át.

 (2) A  Kormány a  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport 1–10. és 14. jogcímei, 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 
11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatait megemelheti.

 (3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
átcsoportosítással és a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

13. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoporton belül az 1–10. és 14. jogcímek között, valamint a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoporton belül a  jogcímek között az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 14. Természetbeni ellátások 
céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a  2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás, a  10. Gyógyszertámogatás, 
a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 13. jogcímcsoport, 2. Külföldön tervezett 
egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

 (3) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter a  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap 
fejezet, 1. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 
jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és 
egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig 
a  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 
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2. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímről az 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai 
jogcímre átcsoportosíthat.

 (4) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 
1.  Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói 
és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező 
többletbevétel összegével.

 (5) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcím előirányzatát év közben megemelheti 
a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport, 3. Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím bevételi előirányzatán felül 
jelentkező többletbevétel összegével.

14. §  A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai alcímen belül az  időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést a  7. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, 
továbbá a  13. jogcímcsoport, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében 
az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen, 
vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

 (2) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport 10. Összevont szakellátás jogcíme 3000,0 millió forintot tartalmaz az  egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves 
teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő 
felhasználását a  tényleges kiadások függvényében az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

 (3) A  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 
1.  Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az  1200,0 millió forint finanszírozási előlegre 
fordítható összeget.

 (4) A  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport, 
10. Összevont szakellátás jogcím előirányzata tartalmazza a 2000,0 millió forint működési költségelőlegre fordítható 
összeget.

 (5) A  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 11. jogcímcsoport, 
2.  Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcím előirányzata tartalmazza 
a 2100,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

 (6) A  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 15. jogcímcsoport, 
5. Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja jogcím előirányzata gyógyszertárak juttatására 4100,0 millió forintot, 
gyógyszertárak szolgáltatási díjára 4500,0 millió forintot tartalmaz.

16. §  A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai alcímen belül az  adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, 
csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, rokkantsági, 
rehabilitációs ellátás megállapítására 150,0 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 3911,3 millió forint, 
gyógyszertámogatásra 21 000,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 2700,0 millió forint használható fel.



5108 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 

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

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

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

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

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

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

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

b) a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport előirányzatai

csökkentésére.

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

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

átvétel esetén a Kormány jogosult,
b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így különösen az egyházi jogi 

személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és 
a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(a  továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó – közötti, a  2.  melléklet és a  3.  melléklet 
2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 
jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint 
támogatott feladat átadás-átvétele esetén – ideértve a költségvetési évet megelőző évben történt átadások, 
átvételek tárgyévi rendezését is – az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

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

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

 (2) Az  államháztartásért felelős miniszter a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
cím, 1.  Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 
3750,0 millió forinttal, a 9. Egyéb működési kiadások kiemelt előirányzatát a mindenkori szociális hozzájárulási adó 
kulcsának megfelelően, de legfeljebb 581,25 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet 
megelőzően – az  első negyedév tekintetében január hónapban – meghatározott adónemek vonatkozásában 
teljesülnek az  általa ezzel egy időben meghatározott negyedéves bevételi tervek, valamint az  adóstratégiai célok 
megvalósításához szükséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által teljesítendő adott negyedévi feladatok. A negyedik 
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negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha a  december 20-áig befolyt bevételek alapján 
megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

 (3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós 
illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért 
felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója
a) a  II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére 

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

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

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

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

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

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

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

 (5) Az  Országgyűlés Hivatalának főigazgatója az  I. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 6. Képviselő-testület váltásával 
kapcsolatos kiadások alcím terhére átcsoportosíthat az I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára.

22. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. Nemzetpolitikai 
tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

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

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

 (4) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 
20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport, a  20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és 
konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport, a  20. cím, 1. alcím, 12. Közösségépítő kezdeményezések 
támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda cím javára.

 (5) Az  I. Országgyűlés fejezet 26. cím, 1. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága alcím kiadási előirányzata 
biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok 
teljesítését.

23. §  A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Nemzeti agrártámogatások alcím kiadási előirányzatáról kell 
teljesíteni a  folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években 
vállalt és a 2022. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit.
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24. § (1) A  rendészetért felelős miniszter a  XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 11. A  hivatásos életpályával, valamint 
a  hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások alcím terhére a  költségvetési szervek részére a  hivatásos 
állomány tagjainak jogszabályon alapuló személyi juttatásainak kifizetése érdekében előirányzat-átcsoportosítást 
hajthat végre. Az  előirányzat-átcsoportosítás az  adott költségvetési szerv személyi juttatásai költségvetési 
előirányzatának megnövelésére az  Áht. 33.  § (4a)  bekezdése alapján meghatározott mértéken felül irányulhat 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

 (2) A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a  fejezeten belül és más fejezetek javára 
előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, amely átcsoportosítás alapján a  személyi juttatások költségvetési 
előirányzata az Áht. 33. § (4a) bekezdése alapján meghatározott mértéken felül megnövelhető az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre 
annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

25. § (1) A  szakképzésért felelős miniszter a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 6. alcím, 5. Állami szakképző 
intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport 
terhére átcsoportosíthat a  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím 
javára.

 (2) A  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 6. alcím, 3. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 
jogcímcsoport előirányzatát az  energiapolitikáért felelős miniszter az  üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2022. évi 
értékesítéséből az  e  törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá 
az  Ügkr.  tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2022. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 
50%-ával növelheti meg.

 (3) A  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát az  energiapolitikáért felelős miniszter 
az  ENSZ  Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény (a  továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag 
teljesült bevétel 100%-ával, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült 
bevétel 100%-ával, továbbá az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a  96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikke szerinti bevétel 100%-ával növelheti meg.

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

 (5) A  fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a  (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv. 
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2022. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött 
mértékű – kiadási előirányzat terhére kell teljesíteni.

26. § (1) A  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 9. alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport 
tartalmazza a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben 
e  hozzájárulás 2022. évben várható pénzforgalmilag teljesülő bevétele – az  1–8. havi teljesítési adatok alapján – 
meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás 
alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a 2022. évben várhatóan pénzforgalmilag teljesülő bevétel 
és az  eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel, a  Kormány határozatával engedélyezheti 
a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 9. alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport 
kiadási előirányzatának növelését.

 (2) Amennyiben a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel 2022. december 20-ig pénzforgalmilag teljesült 
mértéke meghaladja a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési 
hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatának az  (1)  bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre 
bocsátott összeggel növelt mértékét, az  államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2022. december 27-ig 
megnövelheti a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 9. alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
jogcímcsoport kiadási előirányzatát a pénzforgalmilag teljesült bevétel és a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei 
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és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatának 
az  (1)  bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeggel növelt mértéke különbségének megfelelő 
összeggel.

27. §  A honvédelemért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a  védelmi 
tevékenység, a  NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések és az  előre nem tervezett nemzetközi feladatok 
végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ideértve címen belül a kiemelt 
előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosíthat.

28. § (1) A  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcímhez tartozó 
jogcímcsoportok költségvetési kiadási előirányzatai – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – tartalmazzák 
a  sportról szóló 2004. évi I. törvény (a  továbbiakban: Sport tv.) 56.  § (2)  bekezdése szerinti bevételek mértékének 
megfelelő támogatást.

 (2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak 
támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a  bukmékeri rendszerű fogadások 
játékadójának ötven százalékából, a  távszerencsejáték játékadójából, valamint a  sportfogadások játékadójából 
származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2022. évben pénzforgalmilag 
teljesült bevétele együttesen meghaladja a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 
5.  A  Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási 
előirányzatát, akkor az  eredeti kiadási előirányzat és a  teljesült bevétel különbségének biztosítására a  Kormány 
határozatával a  Sport tv. 56.  § (2)  bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre 
a  XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. A  Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat 
kiadási előirányzatának növelését.

 (3) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B.  §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj és fenntartási díj 
(a  továbbiakban e  § alkalmazásában: díj) 67,14%-át a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 
22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként 
elszámolni azzal, hogy ha a  díj miniszteri rendelet alapján több szerv között oszlik meg, ezen elszámolási 
kötelezettséget csak a gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni.

 (4) A  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, valamint a 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport között – a  közfeladatok változására tekintettel – a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 63. §, 65/A–65/F. § szerinti 
szolgáltatások biztosítása érdekében átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

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

 (2) A  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. által támogatott programokra, az  5.  mellékletben meghatározott és 
kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettség-vállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi 
költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható a 2020–2024-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség.

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

30. § (1) Az  Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében az  Európai Bizottsággal 
kötött megállapodásban foglalt, kötelezettségvállalással még nem terhelt összeg és az  ahhoz kapcsolódó, 
vissza nem igényelhető általános forgalmi adó erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
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 (2) A  Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az  Európai Bizottság vonatkozó jogszabályában meghatározott, 
kötelezettségvállalással még nem terhelt összeg erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) A fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az  általa irányított fejezetbe sorolt (1)–(2)  bekezdésben nevesített 
előirányzatok terhére, fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre.

31. §  A fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az  általa irányított fejezetbe sorolt uniós támogatások előirányzatai 
között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

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

 (2) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alap által finanszírozott projektek esetén 
az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási 
keretelőirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven 
túli fizetési kötelezettség.

 (3) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben meghatározott 
és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat és ahhoz 
kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (4) Az  európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében  
az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott mértéken túl a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint, míg 
a  (3)  bekezdésben meghatározott mértéken túl az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható 
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

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

34. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával 
összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet 38.  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások cím előirányzatán kizárólag jogszabályban 
meghatározott célokra használható fel.

 (2) A  XII. Agrárminisztérium fejezet, 21. cím, 2. Uniós programok kiegészítő támogatása alcím előirányzata esetében 
a tárgyévet követő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetéséig a tárgyévi törvényi előirányzat 60%-áig 
vállalható éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) A  XII. Agrárminisztérium fejezetet irányító szerv az  általa irányított fejezetbe sorolt Uniós programok kiegészítő 
támogatása előirányzat és az  Agrárminisztérium igazgatása előirányzat között a  támogatás végrehajtásához 
kapcsolódó költségek összegéig, saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

35. § (1) Az  Európai Bizottság által a  2021–2027-es programozási időszakra létrehozott európai strukturális és beruházási 
alapok programjai esetében a  6.  mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret és az  ahhoz 
kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) Az Európai Bizottság által a 2021–2027-es programozási időszakra létrehozott Belügyi Alapok gyűjtőnév alá tartozó 
programjai esetén a  6.  mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret és az  ahhoz kapcsolódó 
központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
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 (3) A  2022. évben az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott mértéken túl a  Kormány engedélyével, az  operatív 
programok Európai Bizottság általi elfogadását követően az  azokban meghatározott kötelezettségvállalási 
keretelőirányzatok és az azokhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és 
éven túli fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

36. § (1) A  szociális hozzájárulási adó 2022-ben megfizetett összegének 71,63%-a az  Ny. Alapot, 28,37%-a az  E. Alapot 
illeti  meg. A  szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az  Ny. Alapot és az  E. Alapot megillető részt 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

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

 (3) Amennyiben az  E. Alap pénzforgalmi egyenlege a  tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az  utolsó 
ellátás kifizetése után többletet mutat, a  kincstár intézkedik a  többlet összegének visszautalásáról, amely 
a  XLII.  A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

IV. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

37. § (1) Az  Országgyűlés a  helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 117.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a  2.  melléklet és a  3.  melléklet 2.1.7. Megyei 
önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. Települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint állapítja meg.

 (2) Az  Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a  helyi önkormányzatok által ellátandó 
3. melléklet szerinti feladatokra.

38. § (1) A  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2021. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 
2021. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az  államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e  címek és 
alcímek 2022. évi címrendbe történő felvételéről és a 2021. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő 
összeg biztosításáról.

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

39. §  Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a  2.  melléklet és a  3.  melléklet szerinti 
támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

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

megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – 
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
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c) a  közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
jogsértésre (a  továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a  bírságot kiszabó szervre 
tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, 
ha  a  behajtást, illetve a  végrehajtást a  települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági 
jogkörében eljárva foganatosította,

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

e) a  települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó 
bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, és

f ) a  termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a  földterület fekvése szerinti települési 
önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.

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

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

41. § (1) A 2. melléklet, a 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati 
összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 
a 6.3. pont e) és k) alpontja szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 19.  § 
(1a)  bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a  települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit 
követően, az  őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli 
elszámolási kötelezettséggel. A  Szoctv. alapján nyújtott, a  3.  melléklet 6.3.  pont h)  alpontjában meghatározott 
ellátások esetében, ha
a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban 

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

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

 (3) A  helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a  2.  melléklet 1.1.2. 
Nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím, 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás 
jogcím, 1.2.2. Az  óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím, 1.2.4. Nemzetiségi 
pótlék jogcím, 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása jogcím, 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 
jogcím, 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím, 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, 
1.3.3.  Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A  települési önkormányzatok által biztosított egyes 
szociális szakosított ellátások, valamint a  gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 
jogcím, valamint az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti 
támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

 (4) Az önkormányzattól a 2. melléklet 57. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat 
számára folyósítandó támogatás havi összegéből a  nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét 
a  XLII.  A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 
alcímen kell elszámolni.

 (5) Ha a  települési önkormányzatot az  (1)  bekezdés alapján a  nettó finanszírozás keretében megillető adott 
havi források a  (4)  bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a  kincstár az  Áht. 83.  § 
(3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési 
önkormányzatnak 2022. december 16-án bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége 
tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.
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V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

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

42. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési és szakképzési feladat ellátására
a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a  nevelési-oktatási, szakképző, valamint pedagógiai szakszolgálati 

intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény 
fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási és szakképző intézményben, továbbá pedagógiai 
szakszolgálati intézményben pedagógus, oktató és – a  (3)  bekezdés kivételével – a  nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a  8.  melléklet 1.1. Átlagbéralapú támogatás 
jogcímen, az  1.2. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcímen, az  1.3. Kiegészítő támogatás a  differenciált 
nemzetiségi pótlékhoz jogcímen és az  1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel 
nem  rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcímen 
meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház és annak belső egyházi 
jogi személye által fenntartott nevelési-oktatási, szakképző intézményekben ellátott, továbbá a  pedagógiai 
szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban 
részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a  nemzetiségi önkormányzat és a  bevett egyház és annak 
belső egyházi jogi személye részére a  8.  melléklet 1.5. A  nemzetiségi önkormányzat, a  bevett egyházak és 
annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működésének 
támogatása jogcím szerint,

c) a hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódóan
ca) hit- és erkölcstanoktatáshoz tankönyvtámogatást,
cb) hit- és erkölcstanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást, valamint
cc) hittanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást

 állapít meg a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állam, a nemzetiségi önkormányzat 
és a  bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában szervezett oktatáshoz 
a 8. melléklet 1.6. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által az iskolában szervezett hit- és 
erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó támogatás jogcím szerint,

d) a  gyermek-, tanulói étkeztetéshez az  óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés 
támogatására a  köznevelési és szakképző intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá 
az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, 
tanulóétkeztetéshez a 8. melléklet 1.7. Intézményi gyermekétkeztetési támogatás jogcím szerint támogatást 
állapít meg.

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

 (3) A Magyarország területén az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő külföldi, nemzetközi nevelési-
oktatási intézmény, illetve külföldi szakképző intézmény szakképzési államigazgatási szerv által Magyarországon 
nyilvántartásba vett fenntartója jogosult
a) a  pedagógus- és oktató munkakörben foglalkoztatottak után a  8.  mellékletben foglalt feltételek fennállása 

esetén átlagbéralapú támogatásra,
b) a  gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén 2. és 8.  melléklet szerint 

a gyermekétkeztetési támogatásra.
 (4) A  Kormány – jogszabályban meghatározott illetménynövekedésre tekintettel – rendeletben az  (1)  bekezdésben 

meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

43. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó 
egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi 
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a  humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az  Szja tv. 
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a  továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást 
állapít meg a következők szerint:
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a) a  támogatás a  nem állami szociális fenntartót a  települési önkormányzatok 2.  melléklet 1.3.2.3.1. Szociális 
étkeztetés – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
összesen jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás jogcímmel, 
1.3.2.6.3.  Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak – önálló 
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 
jogcímmel, 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – 
önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása – önálló 
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben 
ellátottak – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – 
önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott pszichiátriai betegek – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, 
nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény jogcímmel, 1.3.2.12.1 Családi 
bölcsőde – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.12.3 Gyvt. 145.  § (2c)  bekezdés b)  pontja alapján 
befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcímmel, 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása 
– önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely  – önálló 
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás jogcímmel, 
1.3.2.13.4.  Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – önálló feladatellátás jogcímmel, 
1.3.2.13.9.  Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 
1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímmel, 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcímmel, 1.4.1.1. Intézményi 
gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcímmel, valamint a  bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében 
az  1.2.3. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők 
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímmel azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett 
illeti meg,

b) – a  hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a  nem állami szociális fenntartó, ha a  Szoctv. 57.  § 
(2)  bekezdése, valamint a  Gyvt. 15.  § (2)  bekezdés c)  pontja és (3)  bekezdés a), illetve b)  pontja szerinti 
feladatot lát el, a 9. melléklet 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított 
támogatás jogcím szerinti támogatásra jogosult,

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

d) a  nem állami szociális fenntartó a  9.  melléklet 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék jogcím, 3. A  bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím, 
4.  A  szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az  utcai szociális munka, a  krízisközpont, 
a  félutas ház és a  titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím, valamint 
5. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcím szerinti támogatásra jogosult.

 (2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg a Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, 
illetve a  Gyvt. 5.  § s)  pont sb)  alpontja szerinti fenntartóként, ha szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi 
közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke
a) – a b) pontban foglaltak kivételével – az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 68,5%-a,
b) a 2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás és 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímek szerinti szolgáltatások 

után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás 13%-a.
 (3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 

15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
 (4) Az  egyházi jogi személy a  (2)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani 

és a  támogatás teljes összegét a  humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai 
támogatására fordítani.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5117

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

 (6) A  Gyvt. 44.  §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját – az  (1)–(2)  bekezdéstől eltérően – a  2.  melléklet 
1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcímmel azonos mértékű támogatás illeti meg.

 (7) A  nem állami szociális fenntartó részére a  Kormány rendeletben az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott 
támogatáson túl további hozzájárulást állapíthat meg.

44. § (1) Az  Országgyűlés az  országos, valamint a  települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó 
támogatásokat és keretösszegeket a 10. melléklet szerint állapítja meg.

 (2) A  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím 
szerinti pályázati támogatások tekintetében a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a  Nemzetiségi Támogatási 
Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.

 (3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe
a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 3 főt,
b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,
c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 3 főt
delegál.

 (4) A  XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 1. Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
jogcímcsoport szerinti pályázati támogatások tekintetében a  nemzetiségpolitikáért a  roma nemzetiség 
vonatkozásában felelős miniszter a  Roma Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett 
javaslata alapján dönt.

 (5) A (4) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe
a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 1 főt,
b) az Országos Roma Önkormányzat 3 főt,
c) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 3 főt,
d) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2 főt
delegál.

 (6) Az  országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja a  saját országos nemzetiségi önkormányzatának pályázati 
ügyének elbírálásában nem vehet részt.

45. §  Az Országgyűlés a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz 
kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím terhére az  egyházi jogi személyek és 
a Karitatív Tanács számára nyújtandó támogatások keretösszegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg.

46. §  Az önkormányzati tűzoltóság a  fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az  átvállalt feladattal arányos 
költségvetési támogatást a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI.  törvény 34.  § (3)–(4)  bekezdése és 41.  § (5)  bekezdése alapján a  XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 
10.  Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a  következő feltételek és normatívák 
szerint veheti igénybe:
a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 38,0 millió forint 

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

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

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák 
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az  önkormányzati tűzoltóságok működési 
kiadásainak finanszírozására használható fel.

47. §  A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.  évi 
CXXVI. törvény 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a  2022. évi személyi 
jövedelemadó-rendelkezéseknél a  Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a  2023. évi költségvetési törvényben 
kerül megtervezésre.
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17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

48. § (1) Az  I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a  pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban: Ptv.) alapján az  Országgyűlés alakuló ülésének 
napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.

 (2) Az (1) bekezdés alapján a 2022. évben fel nem használt előirányzatból a pártokat a Ptv. 5. §-a alapján megillető összeg 
mértékét a Kormány a 2022. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a  Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb az  országgyűlési 
képviselők 2022. évi választása eredményének jogerőre emelkedését követő 8 napon belül közli 
az  államháztartásért felelős miniszterrel a  Ptv. 5.  § (2)  bekezdésének megfelelő elosztási arányokat, hiteles 
számításokkal alátámasztva.

 (4) Az  I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a  pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a  Ptv. rendelkezései szerint, a  2022.  évben 
megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napját magában foglaló negyedév utolsó napjáig terjedően 
időarányosan részesülnek támogatásban.

 (5) A  (4)  bekezdés alapján a  2022. évben fel nem használt előirányzatból a  pártok működését segítő, tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokat a  Ptv. 9/A.  §-a alapján megillető összeg 
mértékét a Kormány a 2022. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.

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

49. § (1) A Kormány a 2022. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia 
vállalására adhat felhatalmazást.

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

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

50. § (1) A  2022. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a  vállalás időpontjában forintra 
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 1 400 000,0 millió forintot.

 (2) A  Kormány a  2022. évben a  közvetett, vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak vagy 
e  társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a  vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, 
felújítására, vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 70 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA 
Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami 
kezesség mellett.

51. § (1) A  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a  továbbiakban: MFB tv.) 5.  § 
(3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 2 200 000,0 millió forint.

 (2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 1 700 000,0 millió forint.
 (3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 2 000 000,0 millió forint.
 (4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a  (2)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami 

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

52. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény (a  továbbiakban: Etv.) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felső határ a  2022. évben 
1 600 000,0 millió forint.

 (2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 100 000,0 millió forint.
 (3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2022. évben 1 200 000,0 millió forint.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5119

53. § (1) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek 
mellett – a (2)–(9) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az állami viszontgarancia mértéke – a (6) bekezdés kivételével – a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető 
kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a) a  kis- és középvállalkozások, valamint a  Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására 

– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető 
kezességet, azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez 
kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény 74.  § (1)  bekezdésében és 83/A.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében 
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a  közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében – 
2013. július 1-je és 2022. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez, valamint

c) jogszabályban meghatározott feltételek szerint készfizető kezességet vállalhat pénzügyi intézménynek, 
befektetési vállalkozásnak, befektetési alapkezelőnek, biztosítónak nem minősülő gazdasági társaságok által 
kibocsátott kötvényekből eredő, továbbá az  ilyen társaságokkal szembeni kitettségek értékpapírosításával 
létrejött értékpapírokból eredő kötelezettségekhez.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a  tőkepiacról szóló törvény 
alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből 
származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke 
nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

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

esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén,
e) a (3) bekezdés c) pontja esetében a kötvény- és értékpapír-tulajdonos.

 (6) Az  állami viszontgarancia mértéke a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az  Európai Bizottság „Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való 
támogatása céljából” című közleménye (a  továbbiakban: Közlemény) alapján az  Európai Bizottság határozatában 
jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség 
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

 (7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya – a (8) bekezdés 
szerinti kezességek kivételével – 2022. december 31-én nem haladhatja meg a 2 500 000,0 millió forintot.

 (8) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés c) pontja szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető 
kezesség állománya 2022. december 31-én nem haladhatja meg a 200 000,0 millió forintot.

 (9) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az  ezen ügyletekhez kapcsolódó 
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

54. § (1) Az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Alapítvány) által vállalt 
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

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

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



5120 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 

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

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

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

 (6) Az  állami viszontgarancia mértéke az  Alapítvány által a  Közlemény alapján az  Európai Bizottság határozatában 
jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből 
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

 (7) Az  Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2022. december 31-én 
nem haladhatja meg a 650 000,0 millió forintot.

55. § (1) Az  állam készfizető kezesként felel a  Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a  belföldről 
és külföldről, jogszabályban meghatározott feladatának érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és 
kötvénykibocsátásaiból erednek.

 (2) A  Diákhitel Központ Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az  állami készfizető 
kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

 (3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.
 (4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

56. § (1) Ha az  államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség-, vagy viszontgarancia érvényesítéséből 
– ide nem értve az 57. § és az 58. § szerinti térítési kötelezettséget – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely 
nem szerepel az  1.  mellékletben, azt a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által 
vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

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

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

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

 (2) Az (1) bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport előirányzat 
terhére kell teljesíteni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kezesség, illetve térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott 
követelés összege a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. A  2007–2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése alcím előirányzatát illeti.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés 
összege a  XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék 
jogcímcsoport előirányzatát illeti meg.

58. § (1) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében 
vállalt garancia érvényesítéséből a  társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-ára a  (2)–(6)  bekezdésben 
meghatározottak szerint az állam térítési kötelezettséget vállal.

 (2) Az  MFB Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a  mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 
25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 100%-áig vállalhat garanciát.
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 (3) Az  MFB Zrt. által a  Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében 
a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2022. december 31-én nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  forrást 
biztosító azonos előirányzatból a  XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. cím, 1. alcím, 
1. Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

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

 (6) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az  MFB Zrt. által behajtott követelés 
összege a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program forrását növeli.

59. § (1) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának „Mikrovállalkozások 
és KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférése” című alterülete keretében vállalt garancia érvényesítéséből 
a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint az állam 
térítési kötelezettséget vállal.

 (2) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a  mikro-, kis- és 
középvállalkozások legfeljebb 5 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat 
garanciát.

 (3) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának „Mikrovállalkozások 
és KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférése” című alterülete keretében vállalt garancia állománya 
2022. december 31-én nem haladhatja meg a 10 000,0 millió forintot.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. cím, 5. Svájci–Magyar Együttműködési Program II. alcím terhére kell 
teljesíteni.

 (5) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által behajtott 
követelés összege a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzatát illeti.

VII. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES 
RENDELKEZÉSEK

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

60. §  A 2022 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése 
alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 3%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

61. § (1) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, 
amelyekhez a  Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a  2022. év folyamán 
legfeljebb 700 000,0 millió forint lehet.

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

62. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben 38 650 forint.
 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2022. évben 38 650 forint.
 (3) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2.  § 12a.  pontja szerinti honvédelmi illetményalap 

2022. január 1-jétől 44 600 forint.
 (4) A  költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást 

nem nyújtó költségvetési szervek esetében az  egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az  Szja tv. 71.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben 
nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
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 (5) A  fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az  egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-
hozzájárulás mértéke a 2022. évben legfeljebb 1000 forint.

 (6) A  helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a  2022. évben – az  önkormányzat saját forrásai terhére – 
a  helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a  közös 
önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az  (1)  bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben 
állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja 
meg a  Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e  bekezdés szabályai akként 
alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

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

garantált összegét, és a  növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az  első fizetési fokozat garantált 
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2022. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben 20 000 forint.
 (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2022. évben a keresetbe 

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

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

 (2) Az  Nkt. 46.  § (5)  bekezdése szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a  2022/2023. tanévre 
leadott iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege
a) a  nappali rendszerű iskola, a  nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

feladatot ellátó iskola
aa) első–negyedik évfolyamán 9000 forint/fő/év,
ab) ötödik (beleértve a  nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és nyolcadik 

évfolyamán, továbbá tizedik–tizenhatodik évfolyamán 12 000 forint/fő/év,
ac) hetedik (beleértve a  nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a  Köznevelési 

Hídprogramok, a Dobbantó Program és a műhelyiskola) évfolyamán 15 000 forint/fő/év,
ad) kilencedik (beleértve a  nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az  Arany János 

Tehetséggondozó Program, az  Arany János Kollégiumi Program, az  enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók előkészítő) évfolyamán 20 000 forint/fő/év,

b) nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részesülő tanulók esetén 5000 forint/fő/év,

c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók esetén 12 000 forint/fő/év.

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

 (2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2022. január 1-jétől 
554 400 forint.

 (3) A  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 250 000 forint azzal, hogy a  2020. december 31-ét megelőzően 
elnyert pályázatok esetében 124 500 forint a havi összeg.

 (4) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a  szakorvos jelöltek 
képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

 (5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési és szakképzési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – 
felsőoktatási intézményt az  általa ellátott köznevelési és szakképzési feladatok tekintetében a  42.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.
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66. § (1) A  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169.  § (2)  bekezdése szerinti bírói 
illetményalap a 2022. évben 566 660 forint.

 (2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2022. évben 566 660 forint.

 (3) A  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2022. évben 
6000 forint.

 (4) Az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36.  § (8)  bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 
a 2022. évben 6000 forint.

67. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23.  § (7)  bekezdése szerinti 
deviza-illetményalap összege 2022. évben 440 000 forint, a  25.  § (4)  bekezdése szerinti lakhatási és vegyes 
költségtérítés-alap 325 000 forint, a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250 000 forint.

68. § (1) A Gyvt.
a) 20/A.  § (1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a  2022. évben gyermekenként 

6000 forint,
b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 

6500 forint,
c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 8400 forint,
d) 66/L.  §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – 

a 2022. évben 15 000 forint/hó.
 (2) A Szoctv.

a) 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2022. évben 
a 2022. évre megállapított kötelező legkisebb munkabér összege,

b) 39/C. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj 
összege a 2022. évben esetenként 23 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2022. évben 43 405 forint.
 (3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási 

összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, 
ha a gyermek a 2022. évben született.

 (4) 2022. június 30-ig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése, 2022. július 1-től a szociális 
hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

69. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése 
és a  termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 
259/2009.  (XI.  23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: TéR.) alapján az  életjáradék összege 2022. március 1-jétől 
az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

 (2) Az  Éltv. és a  TéR. alapján a  2022. március 1-je után az  életjáradék összegét az  Éltv. és a  TéR.  mellékletében 
meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

 (3) A  Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2.  pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 
1997. évi X. törvény 2.  § (4)  bekezdése alapján az  életjáradék összege 2022. március 1-jétől – 2022. január 1-jei 
visszamenőleges hatállyal – az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

70. §  A Szoctv.
a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2022. évben 12 000 forint,
b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2022. évben 6000 forint.

71. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 8250 forint/fő/hó.
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19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és 
a közbeszerzési értékhatárok

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

73. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár 
a  2022. évben magyar filmalkotás esetén 337,5 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 
303,4 millió forint.

74. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti nemzeti közbeszerzési 
értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 
2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Felhatalmazó rendelkezések

75. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az  igény 

bejelentésének, megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás 
ellenőrzésének, valamint a 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a  42.  § (4)  bekezdése és a  8.  melléklet 1.2. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím szerinti támogatás 
folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a  43.  § (7)  bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az  igény bejelentésének, 
megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének 
részletes szabályait,

d) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait,
e) a  45.  §-ban és a  11.  mellékletben meghatározott támogatások igénylésének, felhasználásának és 

elszámolásának részletes szabályait.
 (2) Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  XX. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 
alcím kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
b) a 62. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 62. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot 
határozzon meg.
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 (4) Felhatalmazást kapnak a  nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a  10.  melléklet szerint nyújtott 
nemzetiségi célú támogatások e  törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, 
felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

21. Hatályba léptető rendelkezések

76. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. október 1-jén lép hatályba, és 
2025. december 31-én hatályát veszti.

 (2) Az 1–36. §, a 38–75. §, az 1. melléklet és a 4–11. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez 1. melléklet a 2021. évi ... törvényhez

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2022. évi előirányzat
I

Felhalmo-
zási bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
550,0 5 478,31 Országgyűlés hivatali szervei 

Működési költségvetés1
27 478,1Személyi juttatások1
11 969,4Egyéb működési kiadások9

5,0 360,3Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
Működési költségvetés1

921,7Személyi juttatások1
442,4Egyéb működési kiadások9

Országgyűlési Őrség 3
Működési költségvetés1

3 938,2Személyi juttatások1
610,6Egyéb működési kiadások9

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

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása 

2 032,4 1 268,76 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

73,01 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 

73,02 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

48,73 Áder János közcélú felajánlásai, adományai 

600,015 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék 

7 107,3555,048 340,51 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
2 769,0 251,41 Közbeszerzési Hatóság 

Működési költségvetés1
1 818,3Személyi juttatások1
1 218,5Egyéb működési kiadások9

251,42 769,03 036,85. cím összesen:

Pártok támogatása 8

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

967,81 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

305,52 Magyar Szocialista Párt 

510,33 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 

217,94 Lehet Más a Politika 

180,45 Kereszténydemokrata Néppárt 

207,17 Demokratikus Koalíció 

91,08 Párbeszéd Magyarországért Párt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 

44,31 Momentum Mozgalom 

24,62 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 

Pártalapítványok támogatása 9
1 468,91 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 
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I
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359,32 Táncsics Mihály Alapítvány 

702,43 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 

212,64 Ökopolisz Alapítvány 

149,75 Barankovics István Alapítvány 

27,59 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

194,511 Új Köztársaságért Alapítvány 

41,313 Savköpő Menyét Alapítvány 

74,214 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 

6 000,0Kampányköltségek 10
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11

110 686,71 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21

1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
1 030,8Személyi juttatások1

524,8Egyéb működési kiadások9

1 555,621. cím összesen:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
8 460,4 349,31 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Működési költségvetés1
3 927,8Személyi juttatások1
4 183,3Egyéb működési kiadások9

349,38 460,48 111,123. cím összesen:

Nemzeti Választási Iroda 24
50,01 Nemzeti Választási Iroda 

Működési költségvetés1
842,5Személyi juttatások1
572,9Egyéb működési kiadások9

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

458,01 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

1 700,0 300,02 A választási rendszerek működtetése 

11 885,55 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése 

350,015 458,924. cím összesen:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
21,01 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

Működési költségvetés1
848,4Személyi juttatások1
454,7Egyéb működési kiadások9

21,01 303,125. cím összesen:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 26
3 543,6 6,11 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

Működési költségvetés1
3 195,9Személyi juttatások1
3 341,6Egyéb működési kiadások9
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6,13 543,66 537,526. cím összesen:

Hazai működési költségvetés 206 809,5 15 328,0 -191 481,5

Hazai felhalmozási költségvetés 8 085,1 0,0 -8 085,1

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

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 214 894,6 15 328,0 -199 566,6
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II
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

298,5Köztársasági Elnöki Hivatal 1
Működési költségvetés1

1 460,2Személyi juttatások1
753,6Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

2 Célelőirányzatok 

513,81 Állami kitüntetések 

73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 

449,31 Államfői Protokoll kiadásai 

26,34 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 3 276,2 0,0 -3 276,2

Hazai felhalmozási költségvetés 298,5 0,0 -298,5

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

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 3 574,7 0,0 -3 574,7
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III
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

78,7Alkotmánybíróság 1
Működési költségvetés1

2 012,7Személyi juttatások1
936,6Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 2 949,3 0,0 -2 949,3

Hazai felhalmozási költségvetés 78,7 0,0 -78,7

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

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 3 028,0 0,0 -3 028,0



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5131

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2022. évi előirányzat
IV
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1,0 24,3Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1
Működési költségvetés1

1 772,7Személyi juttatások1
936,3Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 2 709,0 1,0 -2 708,0

Hazai felhalmozási költségvetés 24,3 0,0 -24,3

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

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 2 733,3 1,0 -2 732,3
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

17,0 574,0Állami Számvevőszék 1 3,0

Működési költségvetés1
9 293,2Személyi juttatások1
2 745,0Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 12 038,2 17,0 -12 021,2

Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 -571,0

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

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 12 612,2 20,0 -12 592,2
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VI. BÍRÓSÁGOK

3 066,1 5 881,4Bíróságok 1
Működési költségvetés1

97 910,4Személyi juttatások1
36 480,9Egyéb működési kiadások9

192,0 46,0Kúria 2
Működési költségvetés1

5 271,1Személyi juttatások1
1 164,8Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3

1 Beruházás 

7 333,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 

1 561,93 Igazságszolgáltatás működtetése 

Hazai működési költségvetés 142 389,1 3 258,1 -139 131,0

Hazai felhalmozási költségvetés 13 260,4 0,0 -13 260,4

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

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 155 649,5 3 258,1 -152 391,4
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VIII. ÜGYÉSZSÉG

37,0 2 799,6Ügyészségek 1 65,0

Működési költségvetés1
47 895,1Személyi juttatások1
11 954,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 59 880,0 37,0 -59 843,0

Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6

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

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 62 679,6 102,0 -62 577,6
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IX
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

266 605,31 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 

216 829,22 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 

180 826,13 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

87 231,14 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 

22 680,85 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2
37 683,11 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 

támogatása 
35 260,62 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak működési célú támogatása 
12 628,23 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 

támogatása 
13 610,0A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3

Hazai működési költségvetés 859 744,4 0,0 -859 744,4

Hazai felhalmozási költségvetés 13 610,0 0,0 -13 610,0

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

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 873 354,4 0,0 -873 354,4
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

380,2 8,5Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

5 085,2Személyi juttatások1
3 877,6Egyéb működési kiadások9

6,4Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2
Működési költségvetés1

507,2Személyi juttatások1
177,7Egyéb működési kiadások9

58,1Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

3

Működési költségvetés1
4 375,6Személyi juttatások1
1 646,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
580,92 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 

3 469,05 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján 
teljesítendő fizetési kötelezettségek 

Hazai működési költségvetés 19 719,3 380,2 -19 339,1

Hazai felhalmozási költségvetés 73,0 0,0 -73,0

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

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 19 792,3 380,2 -19 412,1
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

35,0 406,2Miniszterelnökség igazgatása 1 1,0

Működési költségvetés1
17 803,8Személyi juttatások1
12 413,9Egyéb működési kiadások9

31,7Nemzetstratégiai Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

798,4Személyi juttatások1
446,7Egyéb működési kiadások9

180,0 229,5Nemzeti Örökség Intézete 7
Működési költségvetés1

684,7Személyi juttatások1
1 288,6Egyéb működési kiadások9

41 916,8 16 601,7Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 1,5

Működési költségvetés1
187 085,6Személyi juttatások1
53 549,8Egyéb működési kiadások9

3 110,0 238,8Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14
Működési költségvetés1

7 655,4Személyi juttatások1
7 760,3Egyéb működési kiadások9

98,3Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18
Működési költségvetés1

433,7Személyi juttatások1
249,1Egyéb működési kiadások9

57,0Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 19
Működési költségvetés1

480,0Személyi juttatások1
458,4Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30

1 Célelőirányzatok 

843,1 173,014 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 

226,5 66,415 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és 
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 

17 232,016 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 

4 207,5 190,01 Nemzeti Tehetség Program 

4 375,62 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 

360,94 Waclaw Felczak Alap 

2 816,3 78,15 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 

80,07 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

1 983,39 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 

1 137,210 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 
hozzájárulás 

624,4 11 868,814 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 

440,016 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

500,7 4,017 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint 
feladatok támogatása 
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380,0 20,019 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek 
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok  
támogatása 

3 220,028 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 

10 869,229 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

14 373,81 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és 
karitatív feladatok támogatása 

19 534,42 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

20 720,03 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 

3 299,5 2 450,01 Nemzetiségi szakmai támogatások 

3 771,92 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

35,1 214,950 Határontúli műemlék-felújítási program 

12 106,7 1 167,357 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

4 723,760 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 
egyéb feladatok 

188,288 Nemzeti Kastélyprogram 

800,02 Fejezeti általános tartalék 

4 820,6 200,03 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok  
támogatása 

10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

Központi kezelésű előirányzatok 32
2 169,44 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

3 976,02 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 

8 A Lechner Tudásközpont Nkft. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

1,01 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 

124,72 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 

Hazai működési költségvetés 430 747,2 45 464,8 -385 282,4

Hazai felhalmozási költségvetés 34 185,6 2,5 -34 183,1

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

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 464 932,8 45 467,3 -419 465,5
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XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

124,0 47,4Agrárminisztérium igazgatása 1 10,0

Működési költségvetés1
6 304,1Személyi juttatások1
3 052,7Egyéb működési kiadások9

10 437,6 1 082,3Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2
Működési költségvetés1

6 180,4Személyi juttatások1
8 285,0Egyéb működési kiadások9

2 996,3 241,2Ménesgazdaságok 4 33,3

Működési költségvetés1
697,1Személyi juttatások1

2 935,2Egyéb működési kiadások9
5 075,5 112,6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 3,7

Működési költségvetés1
21 352,3Személyi juttatások1
7 745,1Egyéb működési kiadások9

155,0 0,5Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7
Működési költségvetés1

497,8Személyi juttatások1
236,6Egyéb működési kiadások9

185,3 204,0Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 10
Működési költségvetés1

780,5Személyi juttatások1
665,3Egyéb működési kiadások9

199,7 47,0Országos Meteorológiai Szolgálat 12 3,0

Működési költségvetés1
1 057,6Személyi juttatások1

673,3Egyéb működési kiadások9
6 047,8 492,6Nemzeti park igazgatóságok 14 23,3

Működési költségvetés1
7 263,9Személyi juttatások1
5 457,5Egyéb működési kiadások9

31,6 145,1Nemzeti Földügyi Központ 17
Működési költségvetés1

2 710,2Személyi juttatások1
1 552,8Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
4 021,8 256,21 Környezet- és természetvédelmi feladatok 

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 

1 564,5 3,91 Földügyi feladatok 

3 580,1 113,53 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 

3 Mezőgazdasági feladatok 

3 968,3 430,42 Mezőgazdasági szakmai feladatok 

755,64 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 

8 595,55 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

3 500,06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 

6 400,012 800,07 Nemzeti agrárkár-enyhítés 
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95,68 Peres ügyek 

130,49 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
13 000,02 Uniós programok kiegészítő támogatása 

Hazai működési költségvetés 116 459,2 31 652,8 -84 806,4

Hazai felhalmozási költségvetés 3 176,7 73,3 -3 103,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 13 000,0 0,0 -13 000,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 132 635,9 31 726,1 -100 909,8
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
124,01 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
5 296,4Személyi juttatások1
1 349,2Egyéb működési kiadások9

1 674,3 33 301,02 Egyéb HM szervezetek 800,4

Működési költségvetés1
10 857,6Személyi juttatások1

111 049,5Egyéb működési kiadások9
5 273,7 342 018,6Magyar Honvédség 2 1 220,0

Működési költségvetés1
172 633,7Személyi juttatások1
168 900,5Egyéb működési kiadások9

200,0 159,0Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3 54,0

Működési költségvetés1
17 616,0Személyi juttatások1
14 684,9Egyéb működési kiadások9

41 299,2 881,7MH Egészségügyi Központ 6
Működési költségvetés1

41 255,5Személyi juttatások1
22 280,0Egyéb működési kiadások9

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7
Működési költségvetés1

529,2Személyi juttatások1
83,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8

2 Ágazati célelőirányzatok 

100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai 

760,63 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 

3 254,45 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 

1 286,01 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

1 829,6 5 000,025 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 

17 000,039 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz 

8 008,140 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 

1 000,043 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

19 300,047 Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék 

48 Védelmi felkészítés előirányzatai 

497,01 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 

1 990,72 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési 
feltételeinek biztosítása 
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Hazai működési költségvetés 621 562,2 48 447,2 -573 115,0

Hazai felhalmozási költségvetés 381 484,3 2 074,4 -379 409,9

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

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 1 003 046,5 50 521,6 -952 524,9
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

12 954,8 28,4Belügyminisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

9 786,4Személyi juttatások1
16 332,0Egyéb működési kiadások9

32,3Nemzeti Védelmi Szolgálat 2
Működési költségvetés1

5 959,1Személyi juttatások1
1 636,7Egyéb működési kiadások9

150,0 2 602,0Terrorelhárítási Központ 4
Működési költségvetés1

15 041,2Személyi juttatások1
4 883,9Egyéb működési kiadások9

5 215,6 314,7Büntetés-végrehajtás 5
Működési költségvetés1

58 854,3Személyi juttatások1
29 689,5Egyéb működési kiadások9

6 134,4 5 592,8Rendőrség 7
Működési költségvetés1

271 050,2Személyi juttatások1
85 039,0Egyéb működési kiadások9

27,4 107,5Alkotmányvédelmi Hivatal 8 20,0

Működési költségvetés1
9 692,6Személyi juttatások1
2 706,5Egyéb működési kiadások9

280,0 2 336,5Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9 23,0

Működési költségvetés1
16 658,7Személyi juttatások1
7 463,4Egyéb működési kiadások9

67,7Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 10
Működési költségvetés1

2 158,9Személyi juttatások1
1 471,4Egyéb működési kiadások9

3 183,2 3 831,5BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12
Működési költségvetés1

66 721,1Személyi juttatások1
19 381,8Egyéb működési kiadások9

454,4 175,8Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 13
Működési költségvetés1

6 859,9Személyi juttatások1
3 881,3Egyéb működési kiadások9

80,0 80,0Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 421,0Személyi juttatások1
1 408,0Egyéb működési kiadások9

3 280,7 1 505,9Vízügyi Igazgatóságok 17
Működési költségvetés1

18 165,7Személyi juttatások1
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14 223,3Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Ágazati célfeladatok 

2 127,53 A légimentéssel összefüggő kiadások 

1 200,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 

69 511,056 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 

403,263 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 

1 250,03 Országos Polgárőr Szövetség 

1 086,2 225,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok 

1 456,7 411,21 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 

2 416,22 Tanoda program 

2 641,85 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 

875,18 Biztos Kezdet Gyerekházak 

679,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 

2 682,310 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

17 181,211 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány 
lakhatásával kapcsolatos kiadások 

825,719 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 
támogatása 

1 000,021 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

500,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 
kiadások 

53 300,026 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 733,63 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

támogatása 
200,0523,0 677,04 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 
1 825,1 11 824,95 Belügyi Alapok 2014-2020 

3 473,9 9 313,96 Belügyi Alapok 2021-2027 

Hazai működési költségvetés 831 355,8 31 760,5 -799 595,3

Hazai felhalmozási költségvetés 17 311,3 43,0 -17 268,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 27 637,8 200,0 -27 437,8

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 876 304,9 32 003,5 -844 301,4
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 045,0 78,3Pénzügyminisztérium igazgatása 1 25,0

Működési költségvetés1
12 151,2Személyi juttatások1
4 106,0Egyéb működési kiadások9

5 640,8 8 864,7Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 200,1

Működési költségvetés1
134 272,9Személyi juttatások1
53 844,9Egyéb működési kiadások9

6 429,5 25 045,8Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5
Működési költségvetés1

5 155,9Személyi juttatások1
46 097,3Egyéb működési kiadások9

19 921,3 7 771,8Magyar Államkincstár 8 50,0

Működési költségvetés1
35 931,8Személyi juttatások1
19 984,8Egyéb működési kiadások9

1 358,0Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 199,8Személyi juttatások1
717,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25
3 550,11 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 

9 109,44 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 

9 109,4

432,0 1,06 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 

300,07 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 

389,58 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési 
kiadások 

Központi kezelésű előirányzatok 26

2 Központi tartalékok 

105 734,63 Céltartalékok 

320,0475,0 15,03 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

679,6 15,04 Európai Területi Együttműködés (2021-2027) 

Hazai működési költségvetés 423 867,9 34 394,6 -389 473,3

Hazai felhalmozási költségvetés 50 871,0 9 384,5 -41 486,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 184,6 320,0 -864,6

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 475 923,5 44 099,1 -431 824,4
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

30 092,6 226,4Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 1 41,0

Működési költségvetés1
17 347,6Személyi juttatások1
31 522,7Egyéb működési kiadások9

2 654,9 122,2Országos Atomenergia Hivatal 4
Működési költségvetés1

2 059,9Személyi juttatások1
2 772,2Egyéb működési kiadások9

2 060,0 21,5Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 5
Működési költségvetés1

1 119,2Személyi juttatások1
1 100,0Egyéb működési kiadások9

298,0 4,9Nemzeti Akkreditáló Hatóság 6
Működési költségvetés1

307,1Személyi juttatások1
205,0Egyéb működési kiadások9

311,0 76,9Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 7
Működési költségvetés1

1 656,5Személyi juttatások1
1 026,6Egyéb működési kiadások9

2 467,1 206,6Szakképzési Centrumok 8
Működési költségvetés1

131 707,0Személyi juttatások1
44 583,1Egyéb működési kiadások9

4 254,2 224,6Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 9 3,7

Működési költségvetés1
1 918,9Személyi juttatások1
2 114,4Egyéb működési kiadások9

870,6 8,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11
Működési költségvetés1

1 489,7Személyi juttatások1
12 270,3Egyéb működési kiadások9

26 122,0 3 153,5Egyetemek, főiskolák 14 388,5

Működési költségvetés1
36 595,4Személyi juttatások1
34 665,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
5 750,0144 182,8 684,732 Közlekedési ágazati programok 

4 498,634 Infokommunikációs ágazati feladatok 

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 

4 433,6 127,81 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 

18 174,2 650,03 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 

2 344,0 16,01 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

7 491,83 Kormányzati szakpolitikák 

332,04 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ működtetése 
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67 Felsőoktatási feladatok 

177 511,61 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

8 651,62 Felsőoktatás speciális feladatai 

1 017,77 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, 
programok támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 

130 000,01 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

206 000,02 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

93 000,03 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 
költségtérítése 

13 600,05 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

500,02 Bányakoncessziós díj 

3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 75 000,0

2 Légiközlekedési kibocsátási egységek 400,0

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

15 750,06 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

1 500,07 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó társaságokkal összefüggő kiadások 

Hazai működési költségvetés 1 135 898,8 75 380,4 -1 060 518,4

Hazai felhalmozási költségvetés 22 773,3 75 833,2 53 059,9

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

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 1 158 672,1 151 213,6 -1 007 458,5
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

188,6 476,9Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 16,0

Működési költségvetés1
12 276,1Személyi juttatások1
4 455,8Egyéb működési kiadások9

8 537,6 7 708,1Külképviseletek igazgatása 2 110,0

Működési költségvetés1
58 730,0Személyi juttatások1
23 962,2Egyéb működési kiadások9

180,0 5 354,8Információs Hivatal 4 46,2

Működési költségvetés1
8 033,0Személyi juttatások1
8 573,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7

1 Célelőirányzatok 

1 663,46 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása 

651,016 Protokoll kiadások 

1 000,025 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 

39 590,533 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok 

8 871,4 55,12 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 

14 436,33 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

5,05 Peres ügyek 

968,6 41,48 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

1 200,09 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 8

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

10 000,01 Eximbank Zrt. tőkeemelése 

29 810,02 Tőkealaphoz történő hozzájárulás 

10,0 4 032,53 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) 

Hazai működési költségvetés 194 416,4 8 906,2 -185 510,2

Hazai felhalmozási költségvetés 43 446,3 172,2 -43 274,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 4 042,5 0,0 -4 042,5

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 241 905,2 9 078,4 -232 826,8
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XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS 
FEJLESZTÉSEI

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

5 366,1 133,91 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

5 026,42 Fejezeti általános tartalék 

600,0 2 400,04 Közvetlen uniós programok támogatása 

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök 

164 500,3 164 500,31 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 

1 095,8 1 095,82 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 

136,1 136,13 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 

42 500,0 42 500,04 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök 

Központi kezelésű előirányzatok 3

1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 

98 116,9 228 939,21 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 

16 132,7 37 642,82 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

26 446,2 61 708,03 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 

58 352,6 136 156,04 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

60 539,9 141 259,75 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

42 326,2 98 761,26 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

8 583,6 20 028,47 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 

1 940,68 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 

600,0500,0 2 017,02 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 10 560,7

22 500,0 2 500,04 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 

7 900,05        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 

1 000,0 18 922,46        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 

75 000,07        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 

8 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 

115 000,0 115 000,01 Vidékfejlesztési Program 

700,0 2 800,02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

1 000,03 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 

9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 

80 252,6 187 256,61 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 

43 953,0 102 557,02 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 

23 953,0 55 890,43 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 

92 925,0 216 825,04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 

35 964,2 83 916,66 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 

48 025,0 112 058,47 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 

19 000,0 1 000,08 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 

450 000,010 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 

Hazai működési költségvetés 10 992,5 208 232,2 197 239,7

Hazai felhalmozási költségvetés 210 766,1 0,0 -210 766,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 955 350,2 11 160,7 -2 944 189,5

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 3 177 108,8 219 392,9 -2 957 715,9
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

922,9 87,8Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1
Működési költségvetés1

14 861,8Személyi juttatások1
5 387,1Egyéb működési kiadások9

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2
25 152,8 1 177,23 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 

irányítás intézményei 

Működési költségvetés1
104 961,4Személyi juttatások1
43 629,9Egyéb működési kiadások9

52,6 10,04 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
767,2Személyi juttatások1
285,5Egyéb működési kiadások9

4 359,0 1 707,3Nemzeti Sportközpontok 3 3,0

Működési költségvetés1
4 301,8Személyi juttatások1

10 945,3Egyéb működési kiadások9
378,8 120,0Egyéb kulturális intézmények 4

Működési költségvetés1
1 387,3Személyi juttatások1
1 064,6Egyéb működési kiadások9

Egyéb oktatási intézmények 6
800,0 215,71 Oktatási Hivatal 

Működési költségvetés1
7 279,7Személyi juttatások1
2 849,8Egyéb működési kiadások9

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó 
intézmények 

7

3 821,2 170,31 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
3 020,7Személyi juttatások1
1 515,9Egyéb működési kiadások9

Egyéb történetkutató intézetek 8
15,42 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

Működési költségvetés1
370,4Személyi juttatások1
378,2Egyéb működési kiadások9

405,5 126,3Petőfi Irodalmi Múzeum 9
Működési költségvetés1

3 078,7Személyi juttatások1
3 647,3Egyéb működési kiadások9

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 10
2 139,1 197,21 Országos Kórházi Főigazgatóság 

Működési költségvetés1
24 596,2Személyi juttatások1
4 440,2Egyéb működési kiadások9

1 048 129,2 7 589,12 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 24,0
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Működési költségvetés1
678 685,2Személyi juttatások1
364 069,3Egyéb működési kiadások9

2 502,3 58,63 Országos Sportegészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
1 951,6Személyi juttatások1

784,4Egyéb működési kiadások9
4 682,8 2 936,6Közgyűjtemények 11 5,5

Működési költségvetés1
12 423,2Személyi juttatások1
8 629,6Egyéb működési kiadások9

5 413,4 1 235,2Művészeti intézmények 12
Működési költségvetés1

12 782,9Személyi juttatások1
9 006,3Egyéb működési kiadások9

64 729,7 250,0Országos Mentőszolgálat 14
Működési költségvetés1

49 386,1Személyi juttatások1
16 122,2Egyéb működési kiadások9

25,6Magyarságkutató Intézet 15
Működési költségvetés1

689,9Személyi juttatások1
306,3Egyéb működési kiadások9

2 421,4 862,2Nemzeti Népegészségügyi Központ 16
Működési költségvetés1

4 579,8Személyi juttatások1
16 940,7Egyéb működési kiadások9

21 139,7 550,0Országos Vérellátó Szolgálat 17
Működési költségvetés1

11 694,8Személyi juttatások1
10 800,7Egyéb működési kiadások9

8 003,9 9 008,0Klebelsberg Központ 18
Működési költségvetés1

488 372,9Személyi juttatások1
146 233,6Egyéb működési kiadások9

1 279,1 80,0Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 40,5

Működési költségvetés1
998,2Személyi juttatások1
863,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

2 Normatív finanszírozás 

314 015,43 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

12 580,14 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 

4 Köznevelési feladatok támogatása 

5 622,2 5,04 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 

990,011 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 

13 211,715 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 

180,816 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 
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51,41 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 

80,02 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 

250,83 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 

1 354,0 146,05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 

2 996,66 Csoóri Sándor Alap 

5 325,7 4,27 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 

1 100,08 Makovecz Imre Alap 

13 Művészeti tevékenységek 

45 056,3 290,11 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 

1 598,69 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 

1 950,011 Fesztiválok megrendezésének támogatása 

4 850,0 150,015 Lázár Ervin Program 

19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok 

171 266,21 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

3 391,22 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 
sajátos finanszírozása 

17 388,28 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények 
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és 
egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 

7 991,1 661,612 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai 
programok támogatása 

1 190,013 Gyermekvédelmi Lakás Alap 

2 968,815 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 

2 120,816 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi 
szervezeteinek támogatása 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 

6 620,4 399,11 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

5 510,27 648,5 1 836,324 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 

6 750,028 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 

326,432 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása 

23 Sporttevékenység támogatása 

16 948,2 166,24 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 

6 956,05 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 

9 139,86 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, 
sportteljesítmények elismerése 

906,5 25,58 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 

1 766,123 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos 
támogatások 

12 933,0 7 841,129 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 

6 788,630 Kiemelt sportegyesületek támogatása 

20 135,128 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

1 400,049 Peres ügyek 

1 000,051 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 

307 578,11 Családi pótlék 

6 418,92 Anyasági támogatás 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5153

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2022. évi előirányzat
XX

Felhalmo-
zási bevétel

59 189,33 Gyermekgondozást segítő ellátás 

11 110,04 Gyermeknevelési támogatás 

3 780,65 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 

9 174,66 Életkezdési támogatás 

3 019,87 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

800,68 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

97 103,62 Korhatár alatti ellátások 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 

63 095,21 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 

99 232,92 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 

17 349,91 Közgyógyellátás 

7 434,12 Egyéb térítések 

250,03 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 1,0

Hazai működési költségvetés 3 475 126,1 1 201 859,0 -2 273 267,1

Hazai felhalmozási költségvetés 39 282,2 74,0 -39 208,2

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

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 3 514 408,3 1 201 933,0 -2 312 475,3
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

380,0 191,6Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

5 744,2Személyi juttatások1
1 977,2Egyéb működési kiadások9

125,0 23,6Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2
Működési költségvetés1

630,2Személyi juttatások1
325,3Egyéb működési kiadások9

4,9Nemzeti Koncessziós Iroda 3
Működési költségvetés1

139,9Személyi juttatások1
813,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Célelőirányzatok 

350,01 Kormányfői protokoll 

18 000,02 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 

800,012 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 

55,521 Nemzetközi tagdíjak 

1 138,1 65,023 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

11 000,024 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 

3 136,0 400,027 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 44 109,5 505,0 -43 604,5

Hazai felhalmozási költségvetés 685,1 0,0 -685,1

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 44 794,6 505,0 -44 289,6
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XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

216,1Miniszterelnöki Kormányiroda 1
Működési költségvetés1

3 648,7Személyi juttatások1
945,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 19

1 Célelőirányzatok 

138 300,03 Autópálya rendelkezésre állási díj 

12 269,24 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 

62,25 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 

74,47 Nemzetközi tagdíjak 

1,4 2 554,913 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 

2 771,0155 301,01 -  19. cím összesen:

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 20
0,8 2,21 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2,4

Működési költségvetés1
975,8Személyi juttatások1
240,9Egyéb működési kiadások9

2,20,81 216,720. cím összesen: 2,4

Központi kezelésű előirányzatok 21
2 000,02 Peres ügyek 

5 413,53 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 
megtérítése 

4 Központi tartalékok 

145 000,01 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

Hazai működési költségvetés 308 931,2 0,8 -308 930,4

Hazai felhalmozási költségvetés 2 773,2 2,4 -2 770,8

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

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXII. fejezet összesen 311 704,4 3,2 -311 701,2
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

60,0 95,0Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
Működési költségvetés1

1 817,1Személyi juttatások1
1 011,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
10,8169,41 OECD ROK 

45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 3 043,6 70,8 -2 972,8

Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0

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

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 3 138,6 70,8 -3 067,8



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5157

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2022. évi előirányzat
XXXI

Felhalmo-
zási bevétel

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

787,8 251,2Központi Statisztikai Hivatal 1 27,9

Működési költségvetés1
15 921,6Személyi juttatások1
5 886,8Egyéb működési kiadások9

5,0 2,0KSH Könyvtár 4
Működési költségvetés1

185,4Személyi juttatások1
70,1Egyéb működési kiadások9

108,0KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
Működési költségvetés1

148,4Személyi juttatások1
86,6Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
1 082,11 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 

támogatása 

Hazai működési költségvetés 23 381,0 900,8 -22 480,2

Hazai felhalmozási költségvetés 253,2 27,9 -225,3

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

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 23 634,2 928,7 -22 705,5
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

27,2 79,9MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 15,0

Működési költségvetés1
8 041,9Személyi juttatások1
1 444,4Egyéb működési kiadások9

6 126,5 18,0MTA Könyvtár és Információs Központ 2
Működési költségvetés1

657,2Személyi juttatások1
7 123,2Egyéb működési kiadások9

MTA egyéb intézmények 5
1 267,7 25,81 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1,0

Működési költségvetés1
527,6Személyi juttatások1

1 255,0Egyéb működési kiadások9
321,9 1,02 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
397,0Személyi juttatások1
307,4Egyéb működési kiadások9

64,13 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

Működési költségvetés1
195,7Személyi juttatások1
113,1Egyéb működési kiadások9

0,54 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
11,3Személyi juttatások1

8,7Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 6

80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 

420,32 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok 
támogatása 

3 787,9 168,03 Szakmai feladatok támogatása 

3 168,6 398,26 Lendület Program 

534,69 Posztdoktori támogatások 

Hazai működési költségvetés 28 074,8 7 807,9 -20 266,9

Hazai felhalmozási költségvetés 690,9 16,0 -674,9

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

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 28 765,7 7 823,9 -20 941,8
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XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
136,61 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
6 287,8Személyi juttatások1
1 574,2Egyéb működési kiadások9

52,3Magyar Építészeti Múzeum 2
Működési költségvetés1

323,3Személyi juttatások1
289,8Egyéb működési kiadások9

23,0MMA Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

160,8Személyi juttatások1
89,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
105,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

1 848,6 16,02 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális 
feladatainak támogatása 

14,93 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

200,07 Pályázati alapok 

30,014 MMA műemlékvédelmi beruházásai 

88,0 17,720 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 10 981,7 0,0 -10 981,7

Hazai felhalmozási költségvetés 275,6 0,0 -275,6

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

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 11 257,3 0,0 -11 257,3
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 524,3 77,8NKFI Hivatal 1
Működési költségvetés1

2 308,3Személyi juttatások1
1 516,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
10 326,11 Nemzetközi tagdíjak 

Hazai működési költségvetés 14 150,7 2 524,3 -11 626,4

Hazai felhalmozási költségvetés 77,8 0,0 -77,8

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

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 14 228,5 2 524,3 -11 704,2
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XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

30,0ELKH Titkársága 1
Működési költségvetés1

974,8Személyi juttatások1
454,2Egyéb működési kiadások9

16 271,2 3 557,3ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 2 552,0

Működési költségvetés1
30 630,9Személyi juttatások1
19 516,9Egyéb működési kiadások9

76,7 48,2ELKH Támogatott kutatóhelyek 3
Működési költségvetés1

3 609,4Személyi juttatások1
700,5Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
6 600,02 Kiválósági és szakmai feladatok támogatása 

Hazai működési költségvetés 62 486,7 16 347,9 -46 138,8

Hazai felhalmozási költségvetés 3 635,5 552,0 -3 083,5

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

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXVI. fejezet összesen 66 122,2 16 899,9 -49 222,3
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

26 310,71 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 

7 305,92 Egyéb devizahitelek kamata 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

105 547,61 Nemzetközi devizakötvények 

505,34 289,12 Belföldi devizakötvények 

128,33 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2

1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

18 325,31 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 

82 134,6770 119,81 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
kamatelszámolásai 

11 846,4399 721,72 Lakossági kötvények 

278,22 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 

5 653,11 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

31 348,82 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 

1 003,8569,84 Repóügyletek kamatelszámolásai 

9 533,95 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
39 547,31 Jutalékok és egyéb költségek 

2 400,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

1 475,13 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 1 413 020,7 105 024,0 -1 307 996,7

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

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

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 1 413 020,7 105 024,0 -1 307 996,7
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
588 700,01 Társasági adó 

60 900,04 Pénzügyi szervezetek különadója 

39 300,05 Cégautóadó 

38 000,07 Bányajáradék 

33 900,08 Játékadó 

9 Ökoadó 

5 500,02 Környezetterhelési díj 

15 000,010 Egyéb befizetések 

54 800,011 Energiaellátók jövedelemadója 

116 300,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

236 800,014 Kisadózók tételes adója 

121 216,015 Kisvállalati adó 

53 400,016 Közműadó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
4 861 549,01 Általános forgalmi adó 625 584,8

1 296 200,02 Jövedéki adó 

24 800,03 Regisztrációs adó 

53 300,04 Távközlési adó 

232 500,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 

115 400,06 Biztosítási adó 

33 500,07 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
2 866 500,01 Személyi jövedelemadó 

198 700,04 Lakossági illetékek 

Egyéb költségvetési bevételek 4
19 083,61 Vegyes bevételek 

2 Központosított bevételek 

54 500,01 Bírságbevételek 

85 000,02 Környezetvédelmi termékdíjak 

24 900,03 Egyéb központosított bevételek 

263 000,04 Megtett úttal arányos útdíj 

18 386,15 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 

74 000,06 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
26 166,21 Központi költségvetési szervek 

21 177,84 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 

129 800,05 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 

Uniós programok bevételei 6

1 Kohéziós Operatív Programok 

386 353,81 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(KOP) 

901 492,4

10 Vidékfejlesztési Program (VP) 

48 237,91 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(VP) 

7 208,0

84 002,12 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) 12 552,0

11 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
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844,01 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(MAHOP) 

2 532,0

12 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 

840,31 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(CEF) 

40 000,0

13 Egyéb programok 

1 529,31 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(egyéb programok) 

2 840,0

4 700,02 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok) 4 700,0

1 086,018 Egyéb programok 2021-2027 4 344,2

34 849,219 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 313 642,8

99 976,820 Kohéziós Operatív Programok 2021-2027 399 906,9

Egyéb uniós bevételek 7
22 400,02 Vámbeszedési költség megtérítése 

91 454,7Babaváró támogatások 24
5 196,0Diákhitel konstrukciók támogatása 25

120 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 

2 000,04 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 

200,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

8 100,011 Egyéb vegyes kiadások 

10 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

35,019 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 

2 200,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
500,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
3 000,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
35 000,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
8 000,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
14,09 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 

500,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 
eredő fizetési kötelezettség 

1 769,2Pénzbeli kárpótlás 34
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

325 607,25 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

2 Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása 

491 349,94 Járulék címen átadott pénzeszköz 

280 757,29 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

2 199,81 IBRD alaptőkeemelés 

2 756,72 IFC tőkeemelés 

4,33 CEB tagdíj 

36,84 Bruegel tagdíj 

2 979,26 NBB tőkeemelés 

1 909,47 IDA alaptőke-hozzájárulás 
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6 267,29 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb  
kiadások 

564 919,7Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
690,0Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 38

1,5Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

49 800,01 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap támogatása 

26 399,5 7 431,32 Bethlen Gábor Alap támogatása 

27 801,93 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

33 037,7 5 508,95 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 

Hazai működési költségvetés 2 095 441,8 11 784 678,7 9 689 236,9

Hazai felhalmozási költségvetés 22 785,3 625 584,8 602 799,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 2 351 637,7 2 351 637,7

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 2 118 227,1 14 761 901,2 12 643 674,1
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 8 700,0

3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 300,0

1 635,04 Bérleti díjak 

1 131,06 Vagyonkezelői díj 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 

1 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 3,0

50,02 Osztalékbevételek 

3 Egyéb bevételek 

1 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 
visszatérülése 

4 500,0

1 200,02 Vegyes bevételek 

3 250,04 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 

10 000,01 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 

14 000,07 Ingatlanok fenntartása és őrzése 

16 147,08 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 
bérleti díjak 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 

5 165,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
forrásjuttatásai 

7 900,03 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

10 000,01 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatok finanszírozása 

1 400,03 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 
terhelő egyéb kiadások 

1 000,07 ÁFA elszámolás 

4 500,08 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 

5 400,0 200,09 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

3 250,010 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

2

1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

6 631,51 Koncessziós díjak 

15 500,02 Osztalékbevétel 

3,03 Egyéb bevételek 

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

50 000,01 Az NHKV Zrt. támogatása 

11 938,33 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb 
társaságok forrásjuttatásai 

5,04 Az MFB Zrt. működésének támogatása 

433,85 Egyéb kiadások 

5 500,0A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

3
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A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

4

1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek 

25,01 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 

1,02 Egyéb bevételek 

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

3 000,01 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő 
beruházások megtérítése 

23 000,02 A regionális víziközmű társaságok támogatása 

A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek 6
333,61 Távközlési koncessziókból származó díj 

150 200,05 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek 

6 500,0Fejezeti tartalék 7

Hazai működési költségvetés 160 974,1 179 960,1 18 986,0

Hazai felhalmozási költségvetés 18 365,0 14 503,0 -3 862,0

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

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 179 339,1 194 463,1 15 124,0
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 2 000,0

3 100,02 Haszonbérleti díj 

95,03 Vagyonkezelői díj 

150,04 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
4 000,01 Termőföld vásárlás 

7 700,02 Életjáradék termőföldért 

700,03 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

900,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése 

30,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 

1 900,06 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

2 000,07 Értéknövelő beruházások megtérítése 

500,05 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 11 730,0 3 345,0 -8 385,0

Hazai felhalmozási költségvetés 6 000,0 2 000,0 -4 000,0

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

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 17 730,0 5 345,0 -12 385,0
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XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

Központi kezelésű előirányzatok 1

1 Központi tartalékok 

68 000,01 Gazdaság-újraindítási programok 

5 000,02 Beruházás Előkészítési Alap 

550 000,03 Beruházási Alap 

2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási 
központi kezelésű előirányzatai 

270 204,81 Paks II. Zrt. tőkeemelése 

2 000,02 PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági 
társaságok forrásjuttatásai 

31 200,03 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi 
kezelésű előirányzatai 

17 500,02 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 

11 701,4 20 471,63 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások 

163,0 1 475,44 A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása 

1 500,05 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése 

27 000,05 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

6 Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok 

160 340,01 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

68 460,02 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

458 819,53 Egészségügyi béremelés támogatása 

23 656,0 358 130,07 Lakástámogatások 

1 208 781,8866 839,91. cím összesen:

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

3 000,0 90 000,01 Magyar Falu Program 

50 000,02 Modern Városok Program 

1 277,0 28 929,63 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 

10 683,8 15 340,74 Kulturális értékmegőrző beruházások 

0,8 14 257,25 Fővárosi fejlesztések 

10 109,26 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény 
pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények 
támogatása 

295,1 2 703,77 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

31,8 1 367,88 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami 
fenntartók részére 

0,4 3 742,12 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 

76 693,5 581,53 Nemzeti agrártámogatások 

5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

25 000,01 Nagyvállalati beruházási támogatások 

2 748,7 22 730,92 Területfejlesztési feladatok 

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

1 Közlekedési fejlesztések 

100,6 201 190,21 Közúti fejlesztések 
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4 933,2 178 564,82 Vasúti fejlesztések 

1 500,05 Repülőterek fejlesztése 

2 Gazdaságfejlesztési feladatok 

13 962,11 Autó-motorsport támogatása 

60 282,9 2 521,92 Gazdaságfejlesztési programok 

10 774,9 12 542,13 Térségi fejlesztési feladatok 

3 112,7 34 787,33 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 

12 298,95 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény 
szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

20 350,06 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár 
megvalósítása 

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

204,3 79 795,71 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

12 939,3 5 938,22 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 

12 000,03 Kötött segélyhitelezés 

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

1 775,0 13 225,01 Egészséges Budapest Program 

30 000,02 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 

5 Egyes társadalompolitikai célok 

50 165,04 Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásának támogatása 

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

51 189,5 81 220,11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 

1 258,0 2 842,42 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 

2,1 1 268,03 Róheim-villa rekonstrukciója 

Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások 

3

143 554,61 Egyedi magasépítési beruházások 

26 445,42 Programszerű magasépítési beruházások 

6 800,03 A Beruházási Ügynökség működésének támogatása 

200,04 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb 
kiadások 

40 000,05 Beruházási tartalék 

210 000,07 000,03. cím összesen:

Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 4
13 444,0 7 556,01 Foglalkoztatási támogatások 

34 254,5 400,02 Szakképzési támogatások 

105 000,03 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 

4 000,04 Bérgarancia kifizetések 

1 200,05 Működtetési célú kifizetések 

109 248,0 10 752,06 Start-munkaprogram 

84 980,0 20,07 EU-s elő- és társfinanszírozás 

79 520,08 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 480,0

2 644,99 Egyéb bevétel 355,1

68 700,010 Szakképzési hozzájárulás 

400,011 Bérgarancia támogatás törlesztése 

267 500,012 Társadalombiztosítási járulék Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási 
Alapot megillető része 
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1 000,015 Munkahely-megtartási program 

49 800,036 Költségvetési támogatás 

18 728,0468 564,9353 126,54. cím összesen: 835,1

Hazai működési költségvetés 1 598 305,2 468 564,9 -1 129 740,3

Hazai felhalmozási költségvetés 2 326 409,0 835,1 -2 325 573,9

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

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

XLVII. fejezet összesen 3 924 714,2 469 400,0 -3 455 314,2
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LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

44 824,2 4 642,2Kutatási Alaprész 1
55 385,3 9 773,9Innovációs Alaprész 2
21 177,8Befizetés a központi költségvetésbe 3
2 491,2 23,1Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
5 208,4 420,8Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 9

91 800,0Innovációs járulék 19
750,0Egyéb bevételek 20 250,0

34 890,1Költségvetési támogatás 23 3 656,5

Hazai működési költségvetés 129 086,9 127 440,1 -1 646,8

Hazai felhalmozási költségvetés 14 860,0 3 906,5 -10 953,5

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

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 143 946,9 131 346,6 -12 600,3
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LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
26 399,53 Eseti támogatás 7 431,3

17 568,7 7 431,3Nemzetpolitikai célú támogatások 4
2 283,7Működtetési célú kifizetések 5
1 050,0Rákóczi Szövetség támogatása 6

246,6Magyarság Háza program támogatása 8
5 250,5Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 26 399,5 26 399,5 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 7 431,3 7 431,3 0,0

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

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 33 830,8 33 830,8 0,0
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

3 152,4Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

1 382,9Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
6 034,5Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

66,8Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
6 151,3RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 

üzemeltetési kiadásai 
5

1 231,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

83,5Alapkezelőnek működési célra 7
54,5Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása 9

27 017,4Nukleáris létesítmények befizetései 15
7,1Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16

27 801,9Költségvetési támogatás 18

Hazai működési költségvetés 7 520,9 54 826,4 47 305,5

Hazai felhalmozási költségvetés 10 636,6 0,0 -10 636,6

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

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 18 157,5 54 826,4 36 668,9
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

8 712,1Alapból nyújtott támogatások 1
1 104,7 40,5Működési kiadások 2

245,0Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 
kiadásainak támogatása 

4

300,0Egyéb bevételek 6
12 700,0Játékadó NKA-t megillető része 7

900,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

9

Hazai működési költségvetés 10 061,8 13 900,0 3 838,2

Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5

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

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 10 102,3 13 900,0 3 797,7
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 758 400,01 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 

1 827 700,02 Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és 
nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

600,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

19 100,05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 

4 100,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

325 607,27 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel 

160 340,08 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

68 460,09 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

5 657,63 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2

1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 

3 188 500,01 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

332 000,02 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 

38 660,01 Árvaellátás 

374 100,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 

600,02 Egyszeri segély 

68 460,05 Nyugdíjprémium céltartalék 

160 340,06 Tizenharmadik havi nyugdíj 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 

6 013,82 Postaköltség 

1 302,03 Egyéb kiadások 

14,03,0Vagyongazdálkodás 3

Hazai működési költségvetés 4 169 978,8 4 169 978,8 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

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

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 4 169 978,8 4 169 978,8 0,0
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP

Egészségbiztosítási Alap 1

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

696 200,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 254 600,02 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

76 900,03 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

2 300,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

491 349,96 Járulék címen átvett pénzeszköz 

286 157,210 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, 
egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

458 819,511 Egészségügyi béremelés támogatására átvett pénzeszköz 

9 967,37 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések 
visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel 

8 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 

38 542,01 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések 

67 217,92 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

1,03 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói 
és forgalmazói befizetések 

7 188,39 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 

230,010 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

63 800,012 Népegészségügyi termékadó 

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 

127 818,21 Csecsemőgondozási díj 

181 865,52 Táppénz 

450,03 Egyszeri segély 

9 191,44 Kártérítési és baleseti járadék 

266 719,35 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 

301 346,26 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

7 Gyógyító-megelőző ellátás 

244 597,51 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

27 250,02 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

82 370,33 Fogászati ellátás 

6 480,84 Otthoni szakápolás 

9 796,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 

27 771,16 Művesekezelés 

601 756,07 Célelőirányzatok 

45 560,58 Mentés 

24 266,19 Laboratóriumi ellátás 

923 178,910 Összevont szakellátás 

10 281,112 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 

119 659,814 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 

4 200,08 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,09 Anyatej-ellátás 

10 Gyógyszertámogatás 
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343 806,41 Gyógyszertámogatás kiadásai 

105 760,92 Gyógyszertámogatási céltartalék 

11 Gyógyászati segédeszköz támogatás 

59 302,02 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés 
támogatása 

21 000,03 Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 

5 176,512 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

21 092,41 Sürgősségi ellátás 

100,02 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 

2 869,63 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett 
egészségügyi szolgáltatások 

4 000,014 Természetbeni ellátások céltartaléka 

15 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 

3 446,41 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 

3 223,92 Postaköltség 

381,13 Egyéb kiadások 

8 600,05 Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 

13,712,83 Vagyongazdálkodás 

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek 

419,8 226,01 Központi hivatali szerv 

Működési költségvetés1
4 332,0Személyi juttatások1
2 417,0Egyéb működési kiadások9

226,03 453 706,63 600 280,61. cím összesen:

Járvány elleni védekezési alap 2
20 000,01 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 

76 300,02 Kiskereskedelmi adó 

90 500,03 Gépjárműadó 

166 800,020 000,02. cím összesen:

Hazai működési költségvetés 3 620 280,6 3 620 506,6 226,0

Hazai felhalmozási költségvetés 226,0 0,0 -226,0

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

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 3 620 506,6 3 620 506,6 0,0

Hazai működési költségvetés 22 287 900,6 22 287 900,6 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 3 257 340,4 742 584,1 -2 514 756,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 001 215,1 2 363 318,4 -637 896,7

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 28 546 456,1 25 393 803,1 -3 152 653,0
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2. melléklet a 2021. évi … törvényhez 

 

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
 
I. Előirányzatok és támogatások 
 

 Jogcímszám Támogatási jogcím 
Előirányzat 

(millió 
forintban) 

Fajlagos összeg 

1 1. 
A települési önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása 

   

2 1.1. 
A települési önkormányzatok működésének általános 
támogatása 

266 605,3   

3 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása     

4 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása   5 495 500 forint/fő 

5 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása   25 200 forint/hektár 

6 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása   
5.2. pontban meghatározott 

összeg  

7 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása   
6.2. és 6.4-6.5. pontokban 

meghatározott összeg  

8 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása   
7.2. pontban meghatározott 

összeg  

9 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   
2 700 forint/fő,  

de legalább a 9.2. pontban 
meghatározott összeg 

10 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   2 550 forint/külterületi lakos 

11 1.1.2. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása 

  100 forint/m3 

12 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása   2 forint/ki- és belépési adatok 

13 1.2. 
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 

216 829,2   

14 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás     

15 1.2.1.1. 
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje 
eléri a nyolc órát 

  110 000 forint/fő/év 

16 1.2.1.2. 
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje 
nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 

  55 000 forint/fő/év 

17 1.2.2. 
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

    

18 1.2.2.1. 
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

  
4 861 500 forint/számított 

létszám/év 

19 1.2.2.2. 
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartással 
rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

  
2 430 750 forint/számított 

létszám/év 

20 1.2.3. 
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 

    

21 1.2.3.1. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző     

22 1.2.3.1.1. 
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott 

    

23 1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű     

24 1.2.3.1.1.1.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  432 000 forint/fő/év 

25 1.2.3.1.1.1.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  1 611 000 forint/fő/év 

2. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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26 1.2.3.1.1.2. Mesterfokozatú végzettségű      

27 1.2.3.1.1.2.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  520 000 forint/fő/év 

28 1.2.3.1.1.2.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  1 820 000 forint/fő/év 

29 1.2.3.1.2. 
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott 

    

30 1.2.3.1.2.1. Alapfokozatú végzettségű     

31 1.2.3.1.2.1.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  216 000 forint/fő/év 

32 1.2.3.1.2.1.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  805 500 forint/fő/év 

33 1.2.3.1.2.2. Mesterfokozatú végzettségű      

34 1.2.3.1.2.2.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  260 000 forint/fő/év 

35 1.2.3.1.2.2.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  910 000 forint/fő/év 

36 1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző     

37 1.2.3.2.1. 
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott 

    

38 1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű     

39 1.2.3.2.1.1.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  396 000 forint/fő/év 

40 1.2.3.2.1.1.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  1 476 750 forint/fő/év 

41 1.2.3.2.1.2. Mesterfokozatú végzettségű      

42 1.2.3.2.1.2.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  476 667 forint/fő/év 

43 1.2.3.2.1.2.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  1 668 333 forint/fő/év 

44 1.2.3.2.2. 
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott 

    

45 1.2.3.2.2.1. Alapfokozatú végzettségű     

46 1.2.3.2.2.1.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  198 000 forint/fő/év 

47 1.2.3.2.2.1.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  738 375 forint/fő/év 

48 1.2.3.2.2.2. Mesterfokozatú végzettségű      

49 1.2.3.2.2.2.1. 
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 

  238 334 forint/fő/év 

50 1.2.3.2.2.2.2. 
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása 

  834 167 forint/fő/év 

51 1.2.4. Nemzetiségi pótlék     

52 1.2.4.1. 
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott 

    

53 1.2.4.1.1. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja 
és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő 
pedagógus  

  811 600 forint/fő/év 

54 1.2.4.1.2. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus  

  622 000 forint/fő/év 

55 1.2.4.1.3. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus  

  249 000 forint/fő/év 

56 1.2.4.2. 
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott 
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57 1.2.4.2.1. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja 
és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő 
pedagógus  

  405 800 forint/fő/év 

58 1.2.4.2.2. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus  

  311 000 forint/fő/év 

59 1.2.4.2.3. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus  

  124 500 forint/fő/év 

60 1.2.5. 
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 

    

61 1.2.5.1. 
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott 

    

62 1.2.5.1.1. 
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása 

  3 339 000 forint/létszám/év 

63 1.2.5.1.2. 
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása 

  4 861 500 forint/létszám/év 

64 1.2.5.2. 
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott 

    

65 1.2.5.2.1. 
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása 

  1 669 500 forint/létszám/év 

66 1.2.5.2.2. 
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása 

  2 430 750 forint/létszám/év 

67 1.2.6. 
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek 
utaztatásának támogatása 

  189 000 forint/fő/év 

68 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék  480 000 forint/fő/év 

69 1.3. 
A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása 

180 826,1   

70 1.3.1. 
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak egyéb támogatása 

    

71 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása     

72 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat   
4 287 440 forint/számított 

létszám/év 

73 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ   

3 864 270 forint/számított 
létszám/év 

továbbá a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter által kijelölt 
intézmény esetében további 

10 460 000 forint/engedélyes 

74 1.3.2.3. Szociális étkeztetés     

75 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás   67 810 forint/fő 

76 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás   74 590 forint/fő 

77 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás     

78 1.3.2.4.1. Szociális segítés   25 000 forint/fő 

79 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás   381 130 forint/fő 
80 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás   495 480 forint/fő 

81 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen     

82 1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás   4 590 600 forint/szolgálat 

83 1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás   4 590 600 forint/szolgálat 

84 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása     

85 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás   225 630 forint/fő 

86 1.3.2.6.2. 
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő 
feladatellátás 

  338 440 forint/fő 

87 1.3.2.6.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás 

  135 360 forint/fő 
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88 1.3.2.6.4. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali 
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás 

  203 040 forint/fő 

89 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása     

90 1.3.2.7.1. 
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás 

  760 660 forint/fő 

91 1.3.2.7.2. 
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás 

  836 720 forint/fő 

92 1.3.2.7.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás 

  456 390 forint/fő 

93 1.3.2.7.4. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali 
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás 

  502 030 forint/fő 

94 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása     

95 1.3.2.8.1. 
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás 

  749 460 forint/fő 

96 1.3.2.8.2. 
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás 

  824 400 forint/fő 

97 1.3.2.8.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás 

  449 670 forint/fő 

98 1.3.2.8.4. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás 

  494 640 forint/fő 

99 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása     

100 1.3.2.9.1. 
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás 

  383 580 forint/fő 

101 1.3.2.9.2. 
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás 

  460 300 forint/fő 

102 1.3.2.9.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló 
feladatellátás 

  230 150 forint/fő 

103 1.3.2.9.4. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által 
történő feladatellátás 

  276 180 forint/fő 

104 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása     

105 1.3.2.10.1. 
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás 

  383 580 forint/fő 

106 1.3.2.10.2. 
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás 

  460 300 forint/fő 

107 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás 

  230 150 forint/fő 

108 1.3.2.10.4. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által 
történő feladatellátás 

  276 180 forint/fő 

109 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása     

110 1.3.2.11.1. 
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás 

  259 740 forint/fő 

111 1.3.2.11.2. 
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által 
történő feladatellátás 

  311 690 forint/fő 

112 1.3.2.11.3. 
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 

 10 065 900 forint/engedélyes 

113 1.3.2.12. Családi bölcsőde     

114 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás   879 850 forint/fő 

115 1.3.2.12.2. Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás   1 143 800 forint/fő 

116 1.3.2.12.3. 
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást 
nyert napközbeni gyermekfelügyelet  

  379 000 forint/fő 

117 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei     

118 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás   621 670 forint/férőhely 
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119 1.3.2.13.2. 
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló 
feladatellátás 

  621 670 forint/férőhely 

120 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás   621 670 forint/férőhely 

121 1.3.2.13.4. 
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - 
önálló feladatellátás 

  621 670 forint/férőhely 

122 1.3.2.13.5. 
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő 
feladatellátás 

  683 830 forint/férőhely 

123 1.3.2.13.6. 
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás 
által történő feladatellátás 

  683 830 forint/férőhely 

124 1.3.2.13.7. 
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő 
feladatellátás 

  683 830 forint/férőhely 

125 1.3.2.13.8. 
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - 
társulás által történő feladatellátás 

  683 830 forint/férőhely 

126 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás    310 830 forint/férőhely 

127 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás     

128 1.3.2.14.1. Alaptámogatás   3 000 000 forint/év/szolgálat 

129 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás   2 910 forint/feladategység 

130 1.3.2.15. Közösségi ellátások     

131 1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás     

132 1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás   2 000 000 forint/év/szolgálat 

133 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás   218 340 forint/feladategység 

134 1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás     

135 1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás   2 000 000 forint/év/szolgálat 

136 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás   218 340 forint/feladategység 

137 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása     

138 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás     

139 1.3.3.1.1. 
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása 

  
5 100 000 forint/számított 

létszám 

140 1.3.3.1.2. 
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 

  
4 260 000 forint/számított 

létszám 

141 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás     

142 1.3.4. 
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális 
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 

  

143 1.3.4.1. Bértámogatás   
4 500 000 forint/számított 

létszám 

144 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás     

145 1.4. 
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 

87 231,1   

146 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása     

147 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás   
2 442 000 forint/számított 

létszám 
148 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás     

149 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása   
50.2. pontban meghatározott 

összeg 

150 1.5. 
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 

22 680,8   

151 1.5.1. 
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város 
Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása  

  964 forint/fő 

152 1.5.2. 
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak 
támogatása 

  
2 213 forint/fő, de legalább 

2 270 000 forint 
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153 1.5.3. 
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak 
támogatása  

  1 187 000 000 forint  

154 1.5.4. 
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 

  568 forint/fő 

155 1.5.5. 
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú 
kiegészítő támogatása  

    

156 1.5.5.1. 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település   668 300 forint/település 

157 1.5.5.2. 1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település   1 060 760 forint/település 

158 1.5.5.3. 1501-5500 fő lakosságszám közötti település   1 002 460 forint/település 

159 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás   

 
II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 
 
1. 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok 
 
1.1. Az e melléklet szerinti jogcímeken nyújtott támogatások 2022. december 31-ig 
használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási 
bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely 
támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások 
elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó 
működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek 
megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését. Az e melléklet szerinti 
támogatások megalapozottságának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti 
ellenőrzése a támogatást megalapozó valamennyi kritérium vizsgálatát magában foglalja. 

 
1.2. A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási státuszát 
a 2021. november 1-jei állapotnak megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók 
esetében pedig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium - 
2021. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni.  
 
1.3. Az e melléklet szerinti iparűzési adóerő-képesség figyelembevétele a következők 
szerint történik: 
 

1.3.1. Az önkormányzatok 2021. évben adatot szolgáltatnak az iparűzési adóerő-
képesség alapjául szolgáló helyi iparűzési adóalapról (a továbbiakban: iparűzési 
adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4 %-át jelentő iparűzési 
adóerő-képességről (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képesség). 

 
1.3.2. A 2020. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező 
önkormányzat esetében egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességként 22 000 
forintot kell figyelembe venni, ezen érték és a lakosságszám szorzata az érintett 
önkormányzat iparűzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja.  
 
1.3.3. Az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap a fővárosi és a kerületi 
önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2021. január 1-jén 
hatályos 3. §-a, illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Budapest Főváros 
lakosságszámaként az egy lakosra jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi 
kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni. 
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1.4. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül 2022. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e 
melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket. 
 
1.5. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylési és döntési 
eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait. 
 
1.6. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylése és év közbeni 
módosítása az államháztartásért felelős miniszter által az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján 
kiadott tájékoztató és értesítő alapján történik. 
 
1.7. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat 
igényelhet támogatást. 

 
2. 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím 

 
2.1. A jogcím szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok 
szerinti felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló, adótitkot is 
tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az iparűzési adó bevallásokba. 
 
2.2. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok: 

 
2.2.1. A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatáskiegészítéssel növelt együttes 
összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati 
feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.  
 
2.2.2. A támogatásokra az alábbiak szerint emelt mértékben jogosultak a legfeljebb 
13 300 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező települési 
önkormányzatok. 
 
2.2.2.1. A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla: 
 

 A B C D 

 
Kategóriák az önkormányzat egy 

lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége 
szerint (forint) 

Támogatáskiegészítés mértéke 
(%) 

 alsó határ felső határ maximum minimum 
1 1 10 000 50 45 
2 10 001 13 300 30 20 

 
2.2.2.2. A kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos 
mértékének szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható 
meg: 
KM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) 
ahol: 
KM = támogatáskiegészítés százalékos mértéke, 
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AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a 
kiegészítés mértékének számítása szerinti paramétertábla megfelelő sora 
alkalmazandó, 
A-D = a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó 2.2.2.1. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti értékek. 

 
3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím 

 
3.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési 
kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának 
megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2021. január 
1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok 
egymás között pénzeszközátadással rendezik. 
 
3.2. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi 
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati 
hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 
 
3.3. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált 
összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a 
számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali 
létszám 470 fő. 
 
3.4. A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-
kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi 
paramétertábla szerint kell figyelembe venni:  

 
 A B C D 
  Lakosságszám   Elismert köztisztviselői létszám 
  alsó határa felső határa  minimum  maximum 

1  Községek 
2 2 000  3 000  6  8 
3 3 001 5 000  8  14 
4 5 001 11 409  14  23 
5  Városok 
6  1 735 5 000  10  19 
7  5 001 10 000  19  26 
8 10 001 20 000  26  40 
9  20 001 34 900  40  58 

10  34 901 43 773  58  85 
11  Megyei jogú városok 
12  32 245 60 000  76  135 
13  60 001 100 000  135  200 
14  100 001 199 856  200  282 
15  Fővárosi kerületek 
16  22 482 60 000  64  112 
17  60 001 100 000  112  131 
18  100 001 131 288  131  157 
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3.5. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 
SZAL = C + (ÖL - A)/(B - A) * (D - C) két tizedesre kerekítve 
ahol: 
SZAL = számított alaplétszám, 
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó 
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a 
számításkor figyelembe venni, 
A-D = az elismert hivatali létszám számításakor alkalmazandó 3.4. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti érték. 
 
3.6. A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők 
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg: 
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve 
ahol: 
EHL = elismert hivatali létszám, 
SZAL = számított alaplétszám, 
Ka = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes 
lakosságszámától függő korrekciós tényező (3.7. pont szerinti paramétertábla értékei), 
Kb = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok területén működő 
nemzetségi önkormányzatok - 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő - számától függő 
korrekciós tényező. Értéke 0-1 nemzetiségi önkormányzat esetén 0, 2-3 nemzetiségi 
önkormányzat esetén 0,04, 4-8 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,07, 9 vagy több 
nemzetiségi önkormányzat esetén 0,1, 
Kc = amennyiben a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat, úgy az értéke 
0,04, egyébként 0. 
 
3.7. A 3.6. pont szerinti a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok 
számától és együttes lakosságszámától függő Ka korrekciós tényezőt az alábbi 
paramétertábla tartalmazza: 

 
 A B C 
 Közös önkormányzati hivatalt fenntartó 

önkormányzatok 
Ka korrekciós 

tényező 
 száma együttes lakosságszáma 

1 2-5 

3 000 fő alatt  

 0,13 
2 6-7  0,15 
3 8-9  0,17 
4 10 vagy több  0,19 
5 3-5 

3 000-5 000 fő között  

 0,12 
6 6-7  0,14 
7 8-9  0,16 
8 10 vagy több  0,18 
9 3-5 

5 000 fő felett  

 0,06 
10 6-7  0,08 
11 8-9  0,10 
12  10 vagy több önkormányzat  0,12 

 
3.8. A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település 
után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely 
önkormányzat, illetve az 5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata 
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esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan 
vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról. 
 
3.9. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított 
támogatást közös önkormányzati hivatal esetében 
a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a 
közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított 
arányában, 
b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely 
önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint 
kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított 
támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a 
közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg. 

 
4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím 

 
4.1. A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó 
építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján 
illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra 
jogosult. 
 
4.2. A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-
nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2020. december 31-én 
hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni. 
 

5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím 
 
5.1. A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához 
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű 
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2020. évi országosan 
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció 
alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési 
kiadások figyelembevételével. 
 
5.2. A támogatás fajlagos összege  
a) Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 415 000 
forint/km, 
b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 400 000 forint/km, 
c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 320 000 forint/km. 
 
5.3. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi 
Statisztikai Hivatal 2020. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések 
villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, 
hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat 
hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével. 

 
6. 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása jogcím 
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6.1. A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban 
szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció 
településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások 
figyelembevételével.  
 
6.2. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont 
szerinti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, 
illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti 
kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban 
azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon 
önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján 
köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati 
funkción nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja 
a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90 %-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 
100 000 forintra jogosultak. 

 
6.3. E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek. 
 
6.4. Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint. 
 
6.5. A támogatás fajlagos összege 
a) megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetében: 70 forint/m2, 
b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 104 forint/m2, 
c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 69 forint/m2. 
 
6.6. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai 
alapján kell figyelembe venni. 

 
7. 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím 

 
7.1. A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban 
szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs 
üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított 
nettó működési kiadások figyelembevételével. 
 
7.2. A támogatás fajlagos összege 
a) Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város 
esetében: 480 000 forint/km, 
b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 304 000 forint/km, 
c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 235 000 forint/km. 
 
7.3. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak 
adatai” alapján kell figyelembe venni. 
 

8. Az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímre, az 
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcímre és az 1.1.1.5. 
Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímre vonatkozó közös szabályok: 
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8.1. A kiválással érintett önkormányzatnak az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-
gazdálkodás támogatása jogcím, az 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás 
támogatása jogcímet és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet 
meghatározó alapadatokat lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult 
önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az az 
önkormányzat, amelyből kivált, megállapodik az érintett jogcímek szerinti támogatást 
megalapozó adatok két település közötti megbontásáról, úgy e támogatásokat az 
önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. 
 
8.2. Amennyiben az OSAP-jelentés az 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás 
támogatása jogcím és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet 
meghatározó megalapozó adatai eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy 
az OSAP-jelentés 2022. június 30-áig történő javítása alapján az érintett jogcímek szerinti 
támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik. 

 
9. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím 

 
9.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. 
§-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, 
tiszteletdíj kifizetéséhez. 
 
9.2. A támogatás minimális összege 
a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy 
lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,0 millió forint, 
b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint, 
c) az egyéb települések esetében: 4,5 millió forint. 
 

10. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcím 
 

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező 
önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. 

 
11. 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím 

 
11.1. A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan 
elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti 
meg azon önkormányzatokat, amelyek 
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás 
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján, 
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem 
látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából  
gondoskodnak.  
 
11.2. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
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11.3. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási 
szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.  
 
11.4. A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások 
(díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag 
a) a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”, valamint 
b) a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 

12. 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása jogcím 
 

12.1. Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső (a magyar-ukrán, a magyar-
román, a magyar-szerb és a magyar-horvát) határszakaszokon közúti határátkelőhelyet 
fenntartó önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2019. évi közúti ki- és 
belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra. A támogatás 
felhasználása érdekében az önkormányzat és az illetékes határrendészeti kirendeltség 
vezetője együttműködési megállapodást köt. 
 
12.2. A támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében 
felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű kiadások 
kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”, valamint  
b) a „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások”  
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
13. 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím 

 
13.1. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekeket is) 
 

13.1.1. Az óvoda 2021/2022. és 2022/2023. nevelési év október 1-jei köznevelési 
statisztikai adata, az óvodai ellátást 2021. október 2-a és december 31-e vagy 2022. 
október 2-a és december 31-e között első alkalommal ténylegesen igénybevevők 
száma és a létszámadatokat megalapozó nyomtatványok, nyilvántartások alapján 
történik. 
 
13.1.2. Számításba kell venni azt a gyermeket, aki az óvodakötelezettségét 
Magyarországon teljesíti, akit nem mentettek fel az óvodai foglakozásokon való 
részvétel alól, aki a felvételétől számított hat hónapon belül betölti a harmadik 
életévét, aki krízisközpontban vagy a titkos menedékházban elhelyezett ellátásra 
tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített. Ha a szakértői bizottság a nevelési 
év alatt állapítja meg, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a gyermeket az adott 
nevelési évben egy gyermekként kell figyelembe venni. 
 
13.1.3. Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű 
gyermekek számát a pedagógusok számított létszámának megállapításakor az Nkt. 
47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni. 
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13.2. Az Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében az 1.2.1. 
Óvodaműködtetési támogatás jogcím, az 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása jogcím, az 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím, az 1.2.5. Az 
óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása jogcím, az 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek 
utaztatásának támogatása jogcím és az 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím szerinti 
támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok alapján 
kell megállapítani. 

 
13.3. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok: 

 
13.3.1. Az 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett 
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai 
nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A 
támogatás szempontjából kizárólag  
a) az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, 
b) a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai”, 
c) a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, 
d) az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint 
e) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”  
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.  
 
13.3.2. Az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 
jogcím szerinti támogatás szempontjából a 13.3.1. pontban foglalt kormányzati 
funkciókon túl a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” 
kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető. 

 
14. 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím 

 
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő 
kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban 
figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell 
figyelembe venni.  

 
15. 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 

 
15.1. A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó 
jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó 
önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez 
és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 
 
15.2. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az 
Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg. 
Egy intézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező 
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óvodát, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét (székhely, tagintézmény, 
telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként 
nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van. 
 
15.3. A számított pedagógus létszám meghatározása 
 

15.3.1. A számított pedagóguslétszám meghatározása a következő képlettel történik: 
Psz = [(L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1]*8/12 + [(L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2] 
*4/12 
ahol: 
Psz = a 2022. évre számított pedagógusok létszáma, egy tizedesre kerekítve, 
L1; L2 = a 2021/2022., illetve a 2022/2023. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban 
a 13.1. pont szerinti összes gyermeklétszám, 
Cs = csoport átlaglétszám 20 fő, 
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, 
óvodai foglalkoztatási időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, 
illetve kötött munkaidő figyelembevételével: 1,62, 
Vk1; Vk2 = a 15.3.2. pont szerint számított vezetői órakedvezmény miatti 
pedagógus-többletlétszám a 2021/2022., illetve a 2022/2023. nevelési évben (egy 
tizedesre kerekítve), 
Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 
500 fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézménynél kötelezően alkalmazandó 
óvodapszichológusok létszáma a 2021/2022., illetve a 2022/2023. nevelési évben 
(egy tizedesre kerekítve). 
 
15.3.2. A vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám számítása 
2021/2022. nevelési évre: 

 
2022/2023. nevelési évre: 

 
ahol: 
Vk1; Vk2 = a 2021/2022., illetve a 2022/2023. nevelési évben a vezetői 
órakedvezményből adódó létszámtöbblet, 
V1; V2 = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező és a többcélú intézmény 
óvodai intézményegység-vezető létszáma, de legfeljebb 
- 2022. év első 8 hónapjában a 2021/2022. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
köznevelési statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott, 
- 2022. év utolsó 4 hónapjában a 2022/2023. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
köznevelési statisztikai állapotra becsült 
vezetői létszám. 
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában 
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik. 
Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - az Nkt. 5. mellékletében - megállapított 
kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege. 
 
15.3.3. Többcélú intézmény óvodai intézményegység-vezető intézményenként 
legfeljebb 1 fő létszámként vehető figyelembe, feltéve, hogy az intézménynek nem 
magasabb vezetője, vagy más az Nkt. 1. melléklet szerinti vezetője.  
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15.3.4. A magasabb vezetői, illetve vezetői feladatokat ellátó személy több vezetői 
beosztás esetén intézményen belül egy fő vezetőként vagy magasabb vezetőként 
vehető figyelembe. 
 

 
15.4. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő 
kifizetésére is. 

 
16. 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel 

rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím 
 
16.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti 
előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2022. január 1-jén 
Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező 
pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint 
Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini 
bölcsődei intézményben 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú 
végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes 
munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma 
alapján illeti meg. 
 
16.2. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő 
kifizetésére is. 
 
16.3. A minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők fenntartónkénti adatait a köznevelési 
információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást 
megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen 
foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt pedagógusok, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők számával nem 
egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben 
meghatározott módon és határnapig kerülhet sor. 

 
17. 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím 

 
17.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által 
fenntartott óvodában foglalkoztatott, a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján 
nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó 
szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2022. évben 
ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos száma 
alapján illeti meg. 
 
17.2. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az óvoda 
a) alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és  
b) a nemzetiségi óvodai nevelést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
leírtakra figyelemmel szervezi meg. 
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17.3. A támogatás felhasználható a 2021. december havi nemzetiségi pótlék 2022. 
januárjában történő kifizetésére is. 

 
18. 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 

átlagbéralapú támogatása jogcím 
 

18.1. A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus 
szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint 
elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, 
de legfeljebb a 2022. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre 
átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. 
 
18.2. A segítői létszám meghatározásakor az Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai 
asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik. 
 
18.3. Az év végi elszámolás a havonta, az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és a Kjt. 
alapján ténylegesen foglalkoztatott segítők - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre 
kerekített átlagos száma alapján történik. 
 
18.4. A pszichopedagógus a segítői létszámban nem vehető figyelembe. 
 
18.5. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő 
kifizetésére is. 

 
19. 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 

támogatása jogcím 
 
19.1. A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó 
gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek 
hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és 
utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrend 
szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával biztosított.  
 
19.2. A támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a 
menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás 
igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon. 
 
19.3. A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a 
gyermek, akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a 19.1.-19.2. pontok szerint 
biztosították. Az utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves 
becsült létszám, elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta 
összesített ellátottak száma osztva 220-szal. 
 

20. 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím 
 
20.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott 
óvodában az Nkt. 62. § (1b) bekezdése szerinti feladatot ellátó foglalkoztatottak diabétesz 
ellátási pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.  
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20.2. A támogatás igénylése szempontjából a támogatással érintett foglalkoztatottak száma 
óvodai feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek 
számától függő számított foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2022. évben a feladatot 
ellátó ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy 
tizedesre kerekítve. 
 
20.3. A számított foglalkoztatotti létszám meghatározása 
Fl = D/5 
ahol: 
Fl = adott évre számított, támogatással érintett foglalkoztatottak száma egész számra felfelé 
kerekítve, 
D = feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek létszáma. 
 
20.4. Az év végi elszámolás a 20.3. pont alapján számított éves létszám és a feladatot ellátó 
ténylegesen foglalkoztatottak - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített 
átlagos száma alapján történik. 
 
20.5. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő 
kifizetésére is. 
 

 
21. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása jogcím 
 
21.1. Az e jogcím alá tartozó támogatásokra vonatkozó közös szabályok: 

 
21.1.1. Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag  
a) a Szoctv., illetve a Szoctv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások 
alapján kiadott jogszabályokban, továbbá 
b) a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások 
alapján kiadott jogszabályokban 
foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.  
 
21.1.2. Az önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a 
Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, 
a Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén 
a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult. E szabály alól kivételt képez az 
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2. Család- és 
gyermekjóléti központ jogcím és az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - 
bértámogatás jogcím, amelyek esetében az adott feladatra nem állami fenntartóval 
kötött ellátási szerződés esetén is az az önkormányzat jogosult a támogatás 
igénylésére, amely számára szerződés alapján a nem állami fenntartó biztosítja az 
ellátást. 
 
21.1.3. A 21.1.2. pontban szereplő kivétellel az 1.3.2. Egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde 
támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes 
szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával 
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kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatásokat azok az 
önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek 
a) az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység 
tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek és 
b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, 
férőhelyszámra, feladatmutatóra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás 
nélkül is jogosultak. 
 
21.1.4. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím 
szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatást a társulás 
székhelye szerinti önkormányzat akkor igényelheti, ha 
a) a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású 
intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, a feladat ellátásában részt vevő 
önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, az adott feladat 
tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük bejegyezve a szolgáltatói 
nyilvántartásba, valamint  
b) a társult és ellátott önkormányzatok lakosságszáma az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés 
jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, az 1.3.2.4.3. 
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím, az 1.3.2.6. 
Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. Fogyatékos személyek 
nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens személyek nappali 
intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi 
ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím, 
az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím szerinti feladatok 
esetében együttesen legalább 3 000 fő, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím és az 
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím szerinti feladatok esetében 
együttesen legalább 5 000 fő és 
c) az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult. 
 
21.1.5. Egy önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás 
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. 
 
21.1.6. Amennyiben az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról a 21.1.4.-21.1.5. pontok szerinti társulás útján gondoskodik, úgy az 
önkormányzat az ellátottak után a társulás által történő feladatellátásnak megfelelő, 
magasabb fajlagos összegű támogatásra jogosult. 
 
21.1.7. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési 
önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti 
támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-
(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti - nyilvántartásba 
vétele, valamint az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás 
igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vett 
ellátást az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.  
 
21.1.8. Ha az önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli 
feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a 
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finanszírozást pénzeszközátadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján 
rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség 
teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó. 
 
21.1.9. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési 
önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti 
támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás, intézmény a 
tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban. 
 
21.1.10. Amennyiben az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. 
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 
jogcím szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a támogatás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó 
napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető. 
 
21.1.11. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben 
- kivéve a hajléktalanok nappali intézményét - a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései 
alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg: 
a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a szolgáltatói 
nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110 %-át, 
b) bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott 
férőhelyszám 105 %-át, 
c) mindkét intézménytípus esetében éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át. 
 
21.1.12. Demens személyek nappali ellátása, valamint időskorúak bentlakásos 
ellátása esetében a támogatás igénybevételéhez a 2019. január 1-je előtt kiállított 
demenciakórképet igazoló szakvélemények is elfogadhatók. 
 
21.1.13. Gondozási nap: egy ellátott egynapi intézményi ellátása (idős és hajléktalan 
személyeket ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek 
átmeneti gondozását biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel 
napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok 
számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is 
figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy év folyamatos távollét esetén 
megszűnik. 

 
21.2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű 
igénybevételére vonatkozó szabályok: 

 
21.2.1. Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, 
hálózattól, illetve székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is 
ugyanabban - az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím, az 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás 
jogcím, az 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. 
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens 
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személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek 
nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
jogcím, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím, az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti 
intézményei jogcím és az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím szerint 
támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozó (a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és 
támogatott) – a szociális szolgáltatásban vagy gyermekek napközbeni ellátásában 
részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az 
engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 21.1.7. 
pont szerinti időszakos jelentést. 
 
21.2.2. A 21.2.1. pont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott 
ugyanazon a napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott 
gyermekek átmeneti gondozásába tartozó ellátásban részesül. 
 
21.2.3. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan 
személyek nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi 
engedélyesnél figyelembe vehető. 
 
21.2.4. Szociális étkeztetés esetén - a népkonyha kivételével - a támogatás 
szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
a) a demens személy időskorúak nappali ellátásában, 
b) fogyatékos személyek nappali ellátásában, 
c) pszichiátriai betegek nappali ellátásában, 
d) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy 
e) hajléktalan személyek nappali ellátásában 
is részesül. 
 
21.2.5. Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető 
figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül, ide nem 
értve a demens betegek nappali ellátását. 
 
21.2.6. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális 
alapszolgáltatás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott 
arra a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott 
gyermekjóléti alapellátásban, gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális 
szakosított ellátásban is részesül, a 21.2.7.-21.2.12. pontokban meghatározott 
kivételekkel. 
 
21.2.7. Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni 
az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek 
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban, családok átmeneti 
otthonában átmeneti gondozásban, utógondozói ellátásban vagy támogatott 
lakhatásban is részesül. 
 
21.2.8. Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy 
hajléktalan személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban 
is részesül. 
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21.2.9. Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe 
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos 
szociális intézményi ellátásban is részesül. 
 
21.2.10. Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú lakóotthonában, fogyatékos személyek támogatott lakhatásában 
vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha 
nevelőszülői ellátásban vagy utógondozói ellátásban is részesül. 
 
21.2.11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthonában, pszichiátriai betegek támogatott lakhatásában 
vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha 
utógondozói ellátásban is részesül. 
 
21.2.12. Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális 
intézményi ellátásban, továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül. 
 
21.2.13. Bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási 
forma igénybevétele (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 
bölcsőde) esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra 
a napra, amelyen a bölcsődei ellátás egy másik intézményi vagy szolgáltatási forma 
igénybevétele során is (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 
bölcsőde) ellátásban részesül. 
 
21.2.14. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti 
alapellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra 
a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális 
szakosított ellátásban vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
gyermekvédelmi szakellátásban is részesül, a 21.2.15. pontban foglalt kivétellel. 
 
21.2.15. Bölcsődei ellátás igénybevétele esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban 
is részesül. 
 
21.2.16. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem 
vehető figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott 
szociális szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén, kivéve az 
utógondozói ellátás és az éjjeli menedékhely legfeljebb három egymást követő napig 
történő egyidejű igénybevételét. 
 
21.2.17. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
támogató szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített 
feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 
139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
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a) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, 
fogyatékos személyek gondozóháza, időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 
hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 
fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona vagy fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú lakóotthona támogatott lakhatás kivételével -, 
b) gyermekvédelmi szakellátásban - otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, 
utógondozás kivételével -, vagy 
c) gyermekjóléti alapellátásban - a bölcsődei ellátás keretén belül biztosított 
intézményi vagy szolgáltatási forma kivételével - 
is részesül. 
 
21.2.18. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 
kódkönyv F 20-29 vagy F 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal 
teljesített feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető 
feladategység 10 %-át. 
 
21.2.19. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 
kódkönyv F 10-19 és F 6300 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített 
feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető 
feladategység 30 %-át. 
 
21.2.20. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített 
feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 
139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
a) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona külső férőhelye kivételével -, 
b) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, 
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 
betegek rehabilitációs célú lakóotthona, a szenvedélybetegek rehabilitációs célú 
lakóotthona és a támogatott lakhatás kivételével - vagy 
c) gyermekvédelmi szakellátásban - utógondozói ellátás kivételével – 
is részesül. 
 
21.2.21. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi alapellátást, az adott napon a vele teljesített 
feladategységet annál az engedélyesnél kell figyelembe venni, amely az ellátott után 
- a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) 
bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási 
rendszerben - az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette. 

 
22. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb 

támogatása jogcím 
 

22.1. A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem 
haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. 
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22.2. A támogatás számított összegét a 
a) 30 %-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 
2020. augusztus és 2020. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 
b) 30 %-a a Szoctv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2020. 
évi átlagos száma, 
c) 10 %-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők 
számának a 2020. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton 
belüli lakosságszámon belüli részaránya,  
d) 30 %-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya 
elismert mértéke szerint kell meghatározni. 
 
22.3. A támogatás számított összege esetében a támogatási mérték számításakor 
alkalmazandó paramétertábla:  
 
 A B C D 

 Kategóriák az önkormányzat egy lakosra 
jutó iparűzési adóerő-képessége szerint 

(forint) 
Támogatási mérték (%) 

 alsó határ felső határ maximuma minimuma 
1 1 18 000 100 95 
2 18 001 24 000 95 60 
3 24 001 32 000 60 30 
4 32 001 35 000 30 10 

 
22.4. A támogatás számított összege esetében alkalmazandó támogatási mérték az egy 
lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken, és az alábbi 
képlet alapján határozható meg: 
TM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) 
ahol: 
TM = támogatási mérték, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a 
támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora 
alkalmazandó, 
A-D = a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó 22.3. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti érték. 
 
22.5. A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az 
alábbi képlet szerint történik: 
T = ha SZT < [SZT + ha (SZF2021>0; akkor K2020*1,6, egyébként K2020)]/2, akkor SZT, 
egyébként [SZT + ha (SZF2021>0; akkor K2020*1,6, egyébként K2020)]/2 
ahol: 
T = támogatás, 
SZT = támogatás számított összege, 
SZF2021 = a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) 2. melléklet 1.4. pontja alapján 
visszamutatott, az önkormányzatot a 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása jogcím, 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A települési 
önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím és 1.4. A 
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települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 
megillető támogatás együttes összege, 
K2020 = az önkormányzat által a 2020. évi költségvetési beszámolóban a „Lakóingatlan 
szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 
ellátások”, „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” 
kormányzati funkciókon teljesített költségvetési kiadások csökkentve az önkormányzatok 
előző évi elszámolásából származó kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok 
összegével, továbbá a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kivételével valamennyi 
kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton teljesített kiadások együttes 
összege. 
 
22.6. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály: 

 
22.6.1. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és 
természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának 
önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 
6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészére, az 1.3.2. Egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde 
támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy 
társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható. 
 
22.6.2. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain,  
b) a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”,  
c) a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, 
d) a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, 
e) az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”, valamint  
f) az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. 
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés 
támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti 
támogatásoknál az e melléklet szerint alkalmazható 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.  
Amennyiben az önkormányzat az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. 
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés 
támogatása jogcím szerinti feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok 
ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé a „Támogatási célú finanszírozási 
műveletek” kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege 
a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető. 
 

23. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím 
 

A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok: 
 
23.1. Az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2. Család- és 
gyermekjóléti központ jogcím és a 3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység támogatása jogcím között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás 
szempontjából kizárólag  
a) a „Család és gyermekjóléti szolgáltatások” és 
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b) a „Család és gyermekjóléti központ”  
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
23.2. Az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímtől az 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímig 
a támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Család és gyermekjóléti szolgáltatások”, 
b) a „Család és gyermekjóléti központ”, 
c) a „Szociális étkeztetés népkonyhán”, 
d) a „Szociális étkeztetés szociális konyhán”, 
e) a „Házi segítségnyújtás”, 
f) a „Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”, 
g) az „Idősek nappali ellátása”, 
h) a „Demens betegek nappali ellátása”, 
i) a „Fogyatékossággal élők nappali ellátása”, 
j) a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, 
k) a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, 
l) a „Hajléktalanok nappali ellátása”, 
m) a „Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”, 
n) a „Hajléktalanok átmeneti ellátása”, 
o) a „Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére”, 
p) a „Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása” és 
q) a „Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
24. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím 

 
24.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a 
család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és 
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. 
 
24.2. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló 
polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. 
 
24.3. Támogatás nyújtható a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknak a Gyvt. 
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon 
jogszabályi rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös 
hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az 
esetben a támogatás megállapítása az ellátott 
a) önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és 
b) közös hivatalonként 
külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az 
esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult. 
 
24.4. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a 
támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.  
 
24.5. A támogatásra nem jogosult az az önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla. 
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24.6. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított 
szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő 
létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint: 
T = [(ALsz*SZk) + KLsz] * FÖ 
ahol: 
T = a támogatás összege, 
ALsz = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a 
hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszám (L) alapján az adott évre 
elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre kerekítve, ALsz 
értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: L/8 000, fővárosi kerületi 
önkormányzatok esetében: L/12 000, egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000, de 
minimum 1 fő, 
SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi 
önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - 
tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5 %-ot: 1,5, minden más önkormányzat 
esetében: 1, 
KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy 
tizedesjegyre kerekítve. KLsz értéke a közös hivatalt alkotó települések számától és 
együttes lakosságszámától függ; 5-8 település esetén L/10 000, de legalább 0,5 fő, 8 
település felett 2*L/10 000, de legalább 1 fő, 
FÖ = 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 

25. 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím 
 
25.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a 
járásszékhely önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a család- és 
gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos 
költségei figyelembevételével. 
 
25.2. A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes 
településen biztosítja a feladatellátást. Társult feladatellátás csak abban az esetben 
támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett 
önkormányzat. 
 
25.3. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított 
szakmai létszám alapján. A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és 
kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint: 
JAT = [(JALsz * SZk) + JKLsz + EM] * JFÖ + FT 
ahol: 
JAT = a támogatás összege, 
JALsz = a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes, illetve a kerületi önkormányzat 
lakosságszáma (Lj) és a járáshoz tartozó önkormányzatok száma (TELsz) alapján az adott 
évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesre kerekítve, JALsz 
értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: Lj/9 000*(1+TELsz/84), de minimum 3 
fő, kerületi önkormányzatok esetében: Lj/12 000,  
SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon kerületi önkormányzatok 
esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző 
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év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
aránya meghaladja a 2,5 %-ot: 1,5, minden más esetben: 1, 
JKLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy 
tizedesjegyre kerekítve. Értéke a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 
(XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal 
fejlesztendő járások tekintetében a következő paramétertábla alapján számolandó: 

 
 A B C D 
 Járás besorolása Lj < 20 000  20 000 <= 

Lj <= 35 000 
 Lj > 35 000 

1  Kedvezményezett járás 0,5 1 1 + [(Lj-35 000)/35 000] 
2  Fejlesztendő járás 1 2 2 + [(Lj-35 000)/35 000] 
3  Komplex programmal 

fejlesztendő járás 
1,5 3 3 + [(Lj-35 000)/35 000] 

 
EM = család- és gyermekjóléti központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző 
esetmenedzser, 
JFÖ = 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím szerinti fajlagos összeg, 
FT = a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény esetében 
10 460 000 Ft/engedélyes. 
 

26. 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím 
 

26.1. A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 
 
26.2. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők 
után is. 
 
26.3. A támogatás nem vehető igénybe az 1.4. A települési önkormányzatok 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti gyermekétkeztetésben 
részesülők után. 
 
26.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor - a heti 6, illetve 7 napon nyújtott 
szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel. Egy ellátott naponta csak 
egyszer vehető figyelembe. 

 
27. 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcím 

 
27.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti. 
 
27.2. A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében 
ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint 
illeti meg.  
 
27.3. Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba 
véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100 %-át. 
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28. 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím 
 

28.1. A támogatás a szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást 
kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez 
esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére 
használható fel. 
 
28.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében 
ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők 
tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel.  

 
29. 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím és 1.3.2.4.3. Személyi 

gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím 
 

29.1. A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra 
megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon 
ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítésre 
kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók 
alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti 
jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott 
ellátás. 
 
29.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra 
megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma 
alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) 6. § 
(4a) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 
órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás 
órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és 
elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.  

 
29.3. Egy ellátott naponta az 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás - önálló feladatellátás jogcím és az 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által 
történő feladatellátás jogcím közül csak egy jogcímen vehető figyelembe. 

 
30. 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím 

 
30.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy 
tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. 
 
30.2. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg. 

 
31. 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím 

 
31.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali 
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak 
száma szerint illeti meg. 
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31.2. Azon ellátott után, akire vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált 
munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra az 1.3.2.6.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - 
önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím 
szerinti támogatást igényelheti. 
 
31.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál 
a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag 
étkeztetésben részesülők. 

 
32. 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím  

 
32.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek fogyatékosok 
nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.  
 
32.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím és az 
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben 
ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti. 
 
32.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 

 
33. 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím 

 
33.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek demens ellátást 
biztosító intézményt tartanak fenn.  
 
33.2. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy 
rendelkezzen pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórképet igazoló 
szakvéleményével. 
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33.3. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím vagy az 
1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak 
- társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti. 
 
33.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 

 
34. 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím 

 
34.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai 
betegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
34.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcím 
vagy az 1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott 
pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást 
igényelheti. 
 
34.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 
6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap 
alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben 
részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

 
35. 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím 

 
35.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek szenvedélybetegek 
számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
35.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban 
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részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím 
vagy az 1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerint támogatást 
igényelheti. 
 
35.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 
6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap 
alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben 
részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

 
36. 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím 

 
36.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek hajléktalanok 
számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
36.2. A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető. 
 
36.3. A számított férőhelyek számának meghatározása: 
Fh = L/249 
ahol: 
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve, 
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos 
nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével. 
 
36.4. Elszámolásnál a napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett férőhelyek 120 %-át. 
 

37. 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím 
 

37.1. A támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott 
gyermekek után vehető igénybe. 
 
37.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült 
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, 
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő 
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal. 
 
37.3. Az ellátottak között 
a) 2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű, valamint korai 
fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket, 
b) 1,1-szeres szorzóval kell figyelembe venni a hátrányos helyzetű gyermekeket és 
c) 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a halmozottan hátrányos gyermekeket. 
 
37.4. Az 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert 
napközbeni gyermekfelügyelet jogcím szerinti támogatás a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) 
pontja alapján 2017. január 1. előtt befogadást nyert és 2017. január 1-jétől az átalakult 
napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat illeti meg. 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5211

38. 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím 
 

38.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek átmeneti szállást és 
éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.  
 
38.2. A támogatás az önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen 
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok 
kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, 
amelyeket az Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz. 
 
38.3. A kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén az 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási 
szolgáltatás jogcím szerinti támogatás vehető igénybe. 
 
38.4. A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon 
rendelkezésre álló férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az 
átmeneti szállás esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli 
menedékhely esetében a rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 

 
39. 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcím 

 
39.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek támogató 
szolgáltatást tartanak fenn.  
 
39.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok 
száma, és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a 
következők szerint: 
T = AT+ (Fe*Tt) 
ahol: 
AT = 1.3.2.14.1. Alaptámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg, 
Fe = feladategység: a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult 
személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével 
töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer, 
Tt = 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
39.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett 
száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített 
feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. 
 
39.4. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1 200 feladategységet, nem egész 
évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. 
Ahány feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási 
szolgáltatással teljesített feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység 
meghatározása során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi 
segítésen belül az elszámolható feladategység legfeljebb 50 %-a lehet. 
 
39.5. Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató - évi 3 000 feladategység, nem egész 
évben történő támogatás esetén ezek időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a 
tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni. 

 
40. 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcím 
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40.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai 
betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi alapellátást biztosító szolgálatot tartanak fenn.  
 
40.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma 
és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők 
szerint: 
T = AT+ (Fe*Tt) 
ahol: 
AT = 1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás jogcím szerinti 
fajlagos összeg, 
Fe = feladategység 
- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben 
szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy F 20-99 diagnóziskódba 
tartozó ellátott, 
- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben 
szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, vagy 
egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- 
vagy munkaszenvedélyben, társfüggőségben - szenvedő ellátott, 
Tt = 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.2. 
Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
40.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett 
száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített 
feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. Ha a kötelezően teljesítendő 
feladatmutató - éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén ezek 
időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét 
vissza kell fizetni. 

 
41. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím 

 
41.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott 
bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. 
 
41.2. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a 
bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80 %-a közül 
a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a 
férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése 
hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 
31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az 
engedélyezett férőhelyszám legalább 50 %-át, úgy a támogatással figyelembe vehető 
ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
férőhelyszám 50 %-a. 
 

41.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek 
létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. A bölcsődei, mini bölcsődei 
csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig túlléphető, ha a bölcsődei 
nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, illetve korai 
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fejlesztésre és gondozásra jogosultságát, vagy a gyermek felvételére 
veszélyeztetettsége miatt kerül sor. 
 
41.2.2. A bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az 
intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben. 
 
41.2.3. A nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az 
ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket. 
Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem 
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120 %-át.  
41.2.4. A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult 
gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni. 

 
41.3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok: 

 
41.3.1. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és 
felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás 
jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2. Bölcsődei 
üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között 
átcsoportosíthatók.  
 
41.3.2. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek bölcsődében és mini 
bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadás vehető 
figyelembe. 

 
42. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím 

 
42.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján 
elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó 
önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és 
bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik 
a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál 
a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére 
is. 
 
42.2. A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása 
 

42.2.1. mini bölcsődében: 
MBsz = [Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) *2,5 fő] + {ha [Le - (Le / 7, lefelé 
kerekítve 0 tizedesre) * 7] >=3, akkor 2,5 fő, ha értéke 0-nál nagyobb és 3-nál kisebb, 
akkor 1,5 fő} 
ahol: 
MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, 
Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma. 
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42.2.2. bölcsődében: 
BBsz = [Le / 12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] + Le / 24, de legalább 1 fő 
bölcsődei dajka] + [Let* 2 fő kisgyermeknevelő] + egyesített bölcsőde, bölcsődei 
igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó + egycsoportos bölcsőde esetén 1 fő 
helyettesítő 
ahol: 
BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, 
Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma, 
Let = azon telephelyek száma, ahol a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert 
létszáma meghaladja a 60 főt. 
 

42.3. Amennyiben a mini bölcsődében az ellátottak száma meghaladja a 16 főt, úgy a 
szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint kell 
meghatározni. Amennyiben a mini bölcsődének több településen van telephelye, úgy a 
szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint abban az 
esetben kell meghatározni, ha az ellátottak telephellyel érintett településekre jutó átlagos 
száma a 16 főt meghaladja.  
 
42.4. A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a 
42.2. pont szerinti képlet alapján meghatározott létszám, de legfeljebb a 2022. évben a 
ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos 
száma, egy tizedesre kerekítve, azaz: 
Bfk + Bff <= MBsz vagy BBsz 
ahol: 
Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű 
bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve, 
Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei 
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve, 
 
42.5. A szakmai dolgozók finanszírozott létszámra jutó bértámogatás meghatározása: 
Tf = Bfk * BTk + Bff * BTf  
ahol: 
Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú 
támogatása, 
BTk = 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, 
szaktanácsadók bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg, 
BTf = 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
42.6. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő 
kifizetésére is. 

 
43. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím 

 
43.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk 
biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a 
személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 
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43.2. Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei 
feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az 1.3.3.1. 
Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. Az ezzel 
kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. 
 
43.3. A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás 
tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az 
elszámolás során is figyelembe kell venni. 
 
43.4. A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és 
annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések 
típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az 
államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által 
az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi 
előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését 
módosíthatja. 

 
44. 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított 

ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 
támogatása jogcím 

 
44.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott 
a) időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását, 
b) a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve 
c) a gyermekek és családok átmeneti gondozását 
biztosító intézmények, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg 
személyek részére nyújtott támogatott lakhatás egyes kiadásaihoz. 
 
44.2. A támogatás a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási 
kiadásaira fordítható azzal, hogy az 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím és az 1.3.4.2. 
Intézményüzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások között átcsoportosítás 
hajtható végre.  
 
44.3. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők 
otthontalanságának megszüntetéséhez is felhasználhatja.  
 
44.4. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Gyermekek átmeneti ellátása”,  
b) az „Időskorúak átmeneti ellátása”,  
c) a „Demens betegek átmeneti ellátása”,  
d) az „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása”,  
e) a „Demens betegek tartós bentlakásos ellátása”,  
f) a „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása”,  
g) a „Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére”,  
h) a „Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére” és  
i) a „Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére”  
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
45. 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím 
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45.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 
meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az 
időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális 
intézményeit fenntartó, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, illetve a fogyatékos, 
valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatást 
biztosító önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez, 
valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 
 
45.2. A támogatás az önkormányzatot a számított segítői létszám után illeti meg. 

 
45.2.1. E jogcím szempontjából segítő: 
a) időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása, 
illetve támogatott lakhatás esetén: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú 
melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő 
munkakörök (intézményvezető kivételével), 
b) gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú 
melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő 
munkakörök (intézményvezető/szakmai vezető kivételével). 
 
45.2.2. Finanszírozás szempontjából elismert létszám négy ellátottra egy fő segítő. 
 

45.3. Az átlagbéralapú támogatás azon önkormányzatokat is megilleti, amelyek a 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt.-ben szabályozott módon helyettes 
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői 
tevékenység folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján 
jogosultak, illetve az önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás 
alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre 
fordítható. 
 
45.4. Az ellátottak számának meghatározása: 
a) tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 
365-tel,  
b) elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel,  
amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám 100 %-
nál. 
 
45.5. A számított segítői munkatárs létszám meghatározása: 
Gsz = L/4*Kszl 
ahol: 
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak szolgáltatásonkénti együttes 
létszáma, szolgáltatásonként egész számra felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két 
tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert 45.4. pont szerinti összes ellátotti létszám, 
Kszl = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatásbiztosításához kapcsolódó korrekciós 
szorzószám, szolgáltatásonként. 

 
 A B 
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 Altípus 
Szorzószám 

(Kszl) 
1 idősek otthona 1,00 

2 időskorúak gondozóháza 0,93 

3 
idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, 
neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos vagy középsúlyos 
fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak 

1,19 

4 hajléktalanok otthona 1,05 

5 hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 0,8 

6 támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 1,19 

7 

fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére 
támogatott lakhatás: a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex 
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi 
higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább két 
kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott  

1,5 

8 

magas gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére 
támogatott lakhatás: a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex 
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi 
higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább egy 
kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott  

1,43 

9 támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 0,77 

10 támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 0,74 

11 helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás 0,8 

12 gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás 0,94 

13 családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás 0,83 

14 családok átmeneti otthonában külső férőhelyén biztosított átmeneti ellátás 0,7 
 

45.6. A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása: 
Tsz = Gsz * Ábsz 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása, 
Ábsz = 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
45.7. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő 
kifizetésére is. 

 
46. 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcím 

 
46.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk 
fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, 
valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben - ide nem 
értve a helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonának külső férőhelyeit - az 
intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az 
ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint 
a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez 
szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével. 
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46.2. Amennyiben a szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti gondozását biztosító 
intézmény egyéb ellátotti csoportokról - például fogyatékos személyekről, pszichiátriai és 
szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről - is 
gondoskodik, úgy az intézményüzemeltetési támogatáshoz az intézményüzemeltetési 
kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és 
tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek átmeneti 
gondozásának adatait lehet szerepeltetni. 
 
46.3. A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 
T <= Ösz + (Iv * Ábsz) - Szt 
ahol: 
Ösz = éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás, 
Iv = intézményvezetők száma, a finanszírozás szempontjából intézményenként egy fő 
intézményvezető ismerhető el, 
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege. 
 
46.4. Az intézményüzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás 
tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az 
elszámolás során is figyelembe kell venni. 
 
46.5. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és 
annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján - az 
államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által 
az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi 
előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését 
módosíthatja. 

 
47. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím 

 
47.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a 
bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében 
elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és 
externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes 
kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját 
fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által 
fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, 
központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső 
szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.  
 
47.2. Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, 
vagy a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben 
biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében egyházi fenntartótól is vásárolhatja a 
szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső szolgáltatónak minősül. 
 
47.3. A külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetén a támogatás igénylésének további 
feltételei  
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47.3.1. A szolgáltatási díjban a külső szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés 
nyersanyagköltségét, ami megállapodás szerint arányosan is történhet. 
 
47.3.2. Amennyiben a külső szolgáltató a gyermekétkeztetési feladatot az 
önkormányzat nevében végzi, a külső szolgáltató az önkormányzat részére az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 13. §-a szerinti 
szolgáltatást nyújt, a részére fizetett kompenzáció pedig ennek megfelelően a 
szolgáltatás ellenértékeként értelmezendő. Ebben az esetben az étkeztetési díj 
tekintetében a számla külső szolgáltató által történő kibocsátására az önkormányzat 
nevében kerülhet sor, a bevétel az önkormányzatot illeti. 
 
47.3.3. Amennyiben az önkormányzat a külső szolgáltatóval közszolgáltatási 
szerződést köt, úgy abban szabályozni szükséges, hogy a külső szolgáltató által 
beszedett térítési díjakból származó bevétel nem a külső szolgáltató bevétele, hanem 
az önkormányzaté, amit a könyvelésében a „Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben” vagy a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében” kormányzati funkciókon bevételként szerepeltet. A közszolgáltatási 
szerződés szerinti kompenzáció vagy támogatás az intézményi gyermekétkeztetés 
külső szolgáltató által kimutatott teljes költségre jár, aminek pénzforgalom nélkül 
része a gazdasági társaság által beszedett térítési díjbevételnek megfelelő összeg. 
 

47.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok: 
 

47.4.1. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak 
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű 
kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - 
bértámogatás jogcím és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési 
támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.  
 
47.4.2. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint 
b) a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
48. 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím 

 
48.1. A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a 
kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a 
gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által 
foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 
 
48.2. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon 
önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e 
támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a 
gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.  
 
48.3. Az önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, 
iskolában, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos 
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának 
meghatározása 
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48.3.1. Az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő 
gyermekek, tanulók 2022. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma 
alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás.  
 
48.3.2. Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - 
függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként 
szerepelhet.  
 
48.3.3. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított 
étkeztetésnél vehető figyelembe. 
 
48.3.4. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló 
számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított.  
 
48.3.5. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás, illetve térítési díj-
kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is. 
 
48.3.6. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát 
el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés 
esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett 
napközi ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program, 
illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek létszáma az előbbi 
számításokban nem vehető figyelembe. 
 
48.3.7. A Gyvt. alapján szervezett, az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, 
mini bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi 
gyermekétkeztetésben ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak 
éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma 
osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen 
ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok 
száma osztva 230-cal. 
 
48.3.8. Az önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali 
intézményében elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak 
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással 
működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 

 
48.4. A számított dolgozói létszám - a kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli 
- az ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint határozható meg 
ha L értéke 1-100 közötti: 
Dsz = (L/25 + Lk/25)*F 
ha L értéke 101-500 közötti: 
Dsz = (100/25 + (L - 100)/60 + Lk/25)*F 
ha L értéke 501-1 000 közötti: 
Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (L - 500)/70 + Lk/25)*F 
ha L értéke 1 001-1 500 közötti: 
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Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1 000-500)/70 + (L - 1 000)/75 + Lk/25)*F 
ha L értéke 1 500 feletti: 
Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (1 000 - 500)/70 + (1 500 - 1 000)/75 + (L - 1 500)/80 + 
Lk/25)*F 
ahol: 
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert - kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével - ellátotti létszám, 
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám, 
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, amelynek értéke: 
1 feladatellátási hely esetén 1,0; 2-3 feladatellátási hely esetén 1,1; 4-6 feladatellátási hely 
esetén: 1,2; 6 feladatellátási hely felett: 1,3. Bölcsőde, mini bölcsőde, fogyatékos 
személyek nappali intézménye esetén feladatellátási helyként az engedélyesek számát kell 
figyelembe venni. 
 
48.5. A dolgozók bértámogatásának meghatározása: 
Tsz = Dsz * Ábd 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása, 
Ábd = 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti fajlagos 
összeg. 
 
48.6. A támogatás felhasználható a 2021. december havi bérek 2022. januárjában történő 
kifizetésére is. 

 
49. 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím 

 
49.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk 
biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő 
nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek 
figyelembevételével. 
 
49.2. A támogatás összege - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás 
alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 
T <= Kgy - Szt 
ahol: 
Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása 
(vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított az 1.4.1.1. 
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett 
éves nyersanyag- és dologi kiadás összege), 
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege. 
 
49.3. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem 
haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett 
összegét. 
 
49.4. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához 
szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott 
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni. 
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49.5. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti 
meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás 
alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is 
figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-éig dönt. Az 
önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett 
évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését 
módosíthatja. 

 
50. 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím 

 
50.1. A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő 
gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok 
száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. 
 
50.2. A támogatás összege az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő fajlagos 
összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint. 

 
 A B 
 Egy lakosra jutó iparűzési adóerő-

képesség (forint) 
Fajlagos összeg korrigált értéke 

(forint/étkezési adag) 
1 0-18 000  570 
2 18 001-21 000  542 
3 21 001-24 000  513 
4 24 001-27 000  485 
5 27 001-30 000  456 
6 30 001-35 000  399 
7 35 001-40 000  342 
8 40 001-  285 

 
50.3. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az 
államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás 
során is figyelembe kell venni. 
 
50.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály: 
A támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
51. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím  

 
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények 
fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési 
alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot 
elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások 
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szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, 
és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.  
 

52. 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata 
kulturális feladatainak támogatása jogcím 

 
52.1. A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város 
Önkormányzatát lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtári és 
muzeális intézményi feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások 
biztosításához. 
 
52.2. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
b) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
c) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”,  
d) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”, 
e) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
f) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
g) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
h) a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, 
i) a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, 
j) a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint 
k) a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
53. 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím 

 
53.1. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, 
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a 
közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. 
 
53.2. A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre 
Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek 
önkormányzatai nem részesülhetnek. 
 
53.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2023. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 
 
53.4. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
c) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint 
g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
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53.5. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem a Kult. tv. 76. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra 
fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 
 
53.6. Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat 
fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum 
vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 
 
53.7. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi 
könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25 %-át 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 
rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító 
tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési 
alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. Amennyiben az 
önkormányzat e feltételnek nem tesz eleget, úgy a támogatás 30 %-ának megfelelő 
összegre nem jogosult. 

 
54. 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása jogcím 

 
54.1. A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a Mötv.-ben, valamint a 
Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak 
ellátásához. 
 
54.2. A támogatás szempontjából kizárólag 
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
c) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”,  
g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”, 
h) a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, 
i) a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, 
j) a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint 
k) a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
54.3. Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti Művelődési 
Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum 
működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó működési és felhalmozási 
kiadásokra kell felhasználnia. 
 
54.4. Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra 
jutó támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a 
támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 

 
55. 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím 
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55.1. A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a 
Mötv.-ben, valamint Kult. tv. alapján meghatározott nyilvános könyvtári és muzeális 
intézményi feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. 
 
55.2. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
b) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
c) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, 
d) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”, 
e) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
f) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
g) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
h) a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, 
i) a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, 
j) a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint 
k) a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
56. 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő 

támogatása jogcím 
 

56.1. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei 
jogú város és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 500 főnél 
kisebb lakosságszámú - könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2021. október 
15-éig kötött megállapodások alapján. 
 
56.2. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2023. február 28-áig adatszolgáltatást 
köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter 
által kiadott Útmutató rögzíti. 
 
56.3. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, valamint 
c) a „Könyvtári szolgáltatások” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
56.4. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtár a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
(a továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja fel. 
 
56.5. Ha a megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR működtetésére megállapodást köt a 
városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e 
támogatás keretei között a megyei hatókörű városi könyvtár gondoskodik. 

 
57. 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím 

 
57.1. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező 
önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű 
szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás 
alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó 
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adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás 
teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.  
 
57.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla: 

 
 A B C D 

 
Kategóriák az önkormányzat egy 

lakosra jutó iparűzési adóerő-
képessége szerint (forint) 

Hozzájárulás mértéke a szolidaritási 
hozzájárulás alapjának százalékában 

 alsó határ felső határ minimum maximum 
1 0 22 000 0 0 
2 22 001 50 000 0,11 0,36 
3 50 001 68 000 0,36 0,45 
4 68 001 90 000 0,45 0,52 
5 90 001 120 000 0,52 0,57 
6 120 001 950 000 0,57 0,65 

 
57.3. A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg: 
SZH = SZHA * [ C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) ] / 100, egész számra kerekítve - KT, de 
értéke legalább 0 
ahol: 
SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege, 
SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a 
szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti 
paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó, 
A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti érték, 
KT = 600 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, 
amelynek összege 12 millió forint. 
 
57.4. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a 57.2. pont szerinti paramétertábla 
2-6. sorai szerinti kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb. 
 
57.5. Az államháztartásért felelős miniszter az 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-
képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség 
ismeretében az 57.2. pont szerinti paramétertáblában szereplő kategóriahatárokat és 
hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen 
kategóriát sem. 
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3. melléklet a 2021. évi … törvényhez 

 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

 
I. Előirányzatok és támogatások 
 
 

 Jogcímszám Támogatási jogcím 
Előirányzat 

(millió forintban) 
1 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő 

támogatásai 
 

2 2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési 
célú támogatása 

 

3 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 
4 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat 

általi ellátásának támogatása 
100,0 

5 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 
támogatása 

12 000,0 

6 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 
meg nem térülő költségeinek támogatása 

280,0 

7 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 6 000,0 
8 2.1.6. Önkormányzati elszámolások 9 224,0 
9 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 5 488,1 
10 2.1.8. Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata 

Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal 
kapcsolatos támogatása 

91,0 

11 2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 

 

12 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása 

5 000,0 

13 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék 

24 741,1 

14 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 5 519,5 
15 2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

működési célú támogatása 
 

16 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális 
feladatainak támogatása 

1 720,0 

17 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
kiegészítő támogatása 

 

18 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 751,2 
19 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 3 282,5 
20 2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi 

feladatainak támogatása 
1 238,1 

21 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatása 

300,0 

22 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása 336,4 
23 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása 3 000,0 
24 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 

támogatásai 
 

25 3.1. Vis maior támogatás 4 000,0 
26 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 390,0 
27 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása 2 000,0 
28 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás 500,0 
29 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 3 500,0 
30 3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 1 500,0 

3. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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31 3.7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 
lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 

32 3.8. Normafa Park program támogatása 620,0 
33 3.9. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása 800,0 

 
II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 
 
1. 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcím  

 
1.1. A jogcím azon önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az 
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és 
szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű-társaságtól vásárolt, illetve átvett 
lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. 
 
1.2. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter és a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével írja ki. 
 
1.3. A támogatás elosztása a pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak 
lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás 
tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével történik. A támogatás 
településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott település 
lakosainak szociális helyzetét is. 
 
1.4. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon önkormányzatok esetén, 
amelyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek 
a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, 
illetve tartálykocsis szállítással biztosítani. 
 
1.5. A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős 
miniszter dönt. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 
történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 
2. 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 

támogatása jogcím 
 

2.1. A jogcím azon önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari 
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 
közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást biztosítja.  
 
2.2. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. 
július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjának megtérítésére. A pályázatot a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
írja ki. 
 
2.3. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti, továbbá 
az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi tényadatok alapján meg nem 
igényelt összeg növeli. 
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2.4. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A támogatás 
folyósítása előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyévi 
térítésmentes ellátásához szükséges becsült adat alapján egy összegben történik. 
 
2.5. Amennyiben a szolgáltató közszolgáltatói szerződése a tárgyévet megelőző évben 
megszűnt, és a beszámolójának ellenőrzését követően többlettámogatás illeti meg, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter dönt az elfogadott többletköltség támogatásáról, és az 
ellátásért felelős önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatási előleggel nem 
fedezett résznek támogatásként történő biztosításáról. 
 
2.6. A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 
3. 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása jogcím  

 
3.1. A jogcím a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) 
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó 
feladatok támogatására szolgál.  
 
3.2. A támogatás nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során 
felmerülő veszteséget. 
 
3.3. A közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros Önkormányzatával a 
támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést köt. Az Áht. szerinti 
támogató a közlekedésért felelős miniszter. 
 
3.4. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés tárgyévi működésének 
támogatására fordítható. A támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 
4. 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére 

kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcím  
 

4.1. A jogcím szolgál a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 
alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért fizetendő közszolgáltatási 
díjból meg nem térülő, indokolt költségei megtérítésére a közérdekű közszolgáltató 
kijelölése megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő 
közszolgáltatás megkezdéséig tartó időszakra vonatkozóan az ellátásért felelős települési 
önkormányzatokon keresztül. 
 
4.2. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) támogatási javaslatát követően 
dönt.  
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4.3. A tárgyévre megállapított támogatás folyósítása támogatási előlegként egy összegben 
történik, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntését követő 15 napon belül. A 
folyósítás feltétele, hogy az ellátásért felelős önkormányzat az előző évre vonatkozó 
elszámolást az éves költségvetési beszámolójában teljesítse. Amennyiben ez nem történt 
meg a miniszteri döntést megelőzően, akkor az elszámolást követő 15 napon belül kerülhet 
sor a folyósításra. Amennyiben a közérdekű szolgáltatót a tárgyévet megelőző évi 
beszámolójának ellenőrzését követően a MEKH tájékoztatása alapján többlettámogatás 
illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt a többlettámogatásról, és az 
ellátásért felelős önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatási előleggel nem 
fedezett résznek támogatásként történő biztosításáról. 
 
4.4. Ha a közérdekű szolgáltató az igénylésben megadott időszakra vonatkozóan nem 
részesült támogatási előlegben, és a beszámolójának ellenőrzését követően a MEKH 
tájékoztatása alapján támogatás illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 
MEKH támogatási javaslatát követően dönt a támogatásról, és az ellátásért felelős 
önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatás biztosításáról. 
 
4.5. A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.  

 
5. 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 

 
5.1. A jogcím szolgál  
a) az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő támogatására, 
továbbá  
b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára. 
 
5.2. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatást az önkormányzatok pályázati úton 
igényelhetik. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen írja ki. 
 
5.3. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények 
elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb tárgyév december 10-éig együttesen dönt. 
 
5.4. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy 
összegben történik, formája lehet 
a) vissza nem térítendő támogatás, 
b) visszatérítendő támogatás. 
 
5.5. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi 
önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 
törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett 
hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő 
devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás 
esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó 
középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 
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5.6. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában 
közreműködő pénzügyi gondnok díjához - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 
0,8 millió forint, legfeljebb 4,0 millió forint támogatás igényelhető. A pénzügyi gondnok 
díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését 
követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik. 
 
5.7. Az 5.4. pont a) alpontja szerint biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználási 
határideje a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a 
támogatásoknál, amelyeknek célja és nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási döntést követően a támogatás 
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést kössön a 
kedvezményezettel. 
 
5.8. Az 5.4. pont b) alpontja szerint biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter döntése szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-e. 

 
6. 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím 

 
6.1. A jogcím előirányzatát növeli 
a) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által 
költségvetési évben november 30-áig visszafizetett támogatások összege, ideértve a 
költségvetési évet megelőző év decemberében teljesített visszafizetéseket is, 
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 
önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben 
visszafizetett összege, 
c) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett ügyleti és késedelmi kamat 
összege, 
d) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások - a nem helyi önkormányzat 
részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott 
előirányzatának összege, 
e) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében foglalt kötelezettség 
költségvetési év december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben 
felfüggesztett támogatások összege, 
f) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
együttes intézkedése esetén a 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.6. 
Önkormányzati elszámolások jogcímének tárgyévet megelőző év december 31-ei pozitív 
egyenlegének összege. 
 
6.2. A jogcím előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok által igényelt 
támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban 
és esetekben - a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel összefüggő 
előirányzat-növelés kivételével - pótigényelt előirányzatának az összege. 
 
6.3. A jogcím terhére a következő kifizetések teljesíthetők: 
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi 
önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege, 
b) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben 
kifizetett összege, 
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c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi 
önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege, 
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében foglaltak szerint a 
költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő 
teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások 
összege, 
e) az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára 
megállapított visszatérítés összege, 
f) a 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási 
célú kiegészítő támogatásai jogcím szerinti azon költségvetési támogatások le nem hívott 
része, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg. 
A tárgyévet megelőző évben le nem hívott, de tárgyévben esedékessé váló támogatások 
vonatkozásában a támogató jogosult a tárgyévet megelőző évi támogatási szerződés, illetve 
kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások tárgyévi folyósítására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző évben kapott támogatással 
(előleggel) legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol, 
g) a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett 
összegének meghatározott hányada közműfejlesztési támogatásként a települési 
önkormányzatokon keresztül biztosítható. A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője 
kérelem útján igényli a magánszemély jogosultaktól beérkezett, a feltételeknek megfelelő 
igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő összesítésével 
minden negyedévet követő hónap 20-áig a Kincstár illetékes területi szervén (a 
továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon 
belül továbbítja az összesített kérelmeket a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
részére. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek 
beérkezését követő hónapban történik, 
h) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, 
illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. 
(VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, 
továbbá az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal 
és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya 
alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti 
kárpótlás címén kifizetett összegek 100 %-a igénylésének fedezetéül, 
i) az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-
Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás 
kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi 
költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére, 
j) az előirányzatból 1 500,0 millió forint a bölcsődei fejlesztési program célját szolgálja,  
k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 
2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás 
elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás. Amennyiben az adózók által a 2021. évben 
végződő - a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti 
évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő - adóévről 
benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint elszámolt 
támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a 2021. évi 
költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás összegét, a 
települési önkormányzat a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő 
támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg 
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különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A 
visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat 2022. október 31-éig teljesíti. A 
megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A kiegészítő támogatás 
folyósítása a november havi nettó finanszírozás keretében történik.  
 
6.4. A 6.3. pont f) alpontja szerint biztosított támogatás felhasználási határideje tárgyévet 
követő év december 31. 
 
6.5. A 6.3. pont h) alpontja szerint biztosított támogatás szempontjából kizárólag az 
egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások 
vehetők figyelembe. 
 
6.6. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben első ízben 2018. évben 
létrehozott Bölcsődei fejlesztési program cím terhére biztosított támogatás felhasználási 
határideje a támogatás folyósításának évét követő második év december 31-e. 

 
 

7. 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím  
 

7.1. A jogcím a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását 
szolgálja. 
 
7.2. A megyei önkormányzatokat megillető támogatás összegét az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

 A B 
 

 Megyei önkormányzatok 
 Támogatás 

(millió forintban) 
1 Baranya Megyei Önkormányzat 280,5 
2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 307,0 
3 Békés Megyei Önkormányzat 270,4 
4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 352,0 
5 Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 281,2 
6 Fejér Megyei Önkormányzat 289,0 
7 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 295,6 
8 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 311,1 
9 Heves Megyei Önkormányzat 263,1 

10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 275,2 
11 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 256,3 
12 Nógrád Megyei Önkormányzat 239,2 
13 Pest Megyei Önkormányzat 488,1 
14 Somogy Megyei Önkormányzat 257,8 
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 322,6 
16 Tolna Megyei Önkormányzat 235,3 
17 Vas Megyei Önkormányzat 249,5 
18 Veszprém Megyei Önkormányzat 269,8 
19 Zala Megyei Önkormányzat 244,4 

 Összesen: 5 488,1 
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7.3. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 
 

8. 2.1.8. Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi 
Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása jogcím  

 
8.1. A jogcím az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram Budapest V. kerület 
Belváros-Lipótváros Önkormányzata általi megvalósítását szolgálja.  
 
8.2. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros 
Önkormányzata számára. 
 
8.3. A támogatás teljes összegének folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon 
belül történik, felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
 

9. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása jogcím  

 
9.1. A jogcím az 5 000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat szociális célú 
tüzelőanyag - tűzifa vagy barnakőszén - vásárlásának támogatására szolgál. 
 
9.2. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
írja ki. 
 
9.3. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
9.4. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 
 
9.5. A támogatás felhasználásának határideje tárgyévet követő év március 31-e. 

 
10. 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím 

 
10.1. A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. 
§-a szerinti, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális 
ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális 
hozzájárulási adójához. 
 
10.2. Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a 
szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege 
tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható 
támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak 
a Kjtvhr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és 
az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 
 
10.3. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek 
foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi 
pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a 
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Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével 
kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik. 
 
10.4. A támogatást az önkormányzat kizárólag a 2022. évi január-december hónapokban 
kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra és 
azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
11. 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím 

 
11.1. A támogatásra az a járásszékhely önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott 
család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenységet. 
 
11.2. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2021. november 30-áig állapítja meg. 
 
11.3. A 2. melléklet 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen és 1.3.2.2. 
Család- és gyermekjóléti központ jogcímen, valamint e jogcímen kapott támogatás között 
átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag a „Család- és 
gyermekjóléti szolgáltatás” és a „Család- és gyermekjóléti központ” kormányzati 
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje 
tárgyév december 31-e. 

 
12. 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 

jogcím  
 

12.1. A jogcím Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatainak, 
elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok 
működésének támogatására szolgál. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a 
kultúráért felelős miniszter Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. Az Áht. 
szerinti támogató a kultúráért felelős miniszter. 
 
12.2. A támogatás teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül 
történik, felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
13. 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása jogcím 

 
13.1. A jogcím a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát (Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzatát és Tata 
Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartására és 
állami feladatainak ellátására. 
 
13.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2021. december 20-áig állapítja meg.  
 
13.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.  
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13.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a 
„Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási 
tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) bekezdése, illetve 68. § (3) bekezdése szerinti 
beszámolókban is szerepeltetni szükséges. A támogatás felhasználási határideje tárgyév 
december 31-e. 

 
14.  2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása jogcím 

 
14.1. A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre 
Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi könyvtárak fenntartására és 
állami feladatainak ellátására. 
 
14.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2021. december 20-áig állapítja meg.  
 
14.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik. 
 
14.4. A támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódó 
személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások 
finanszírozására használható fel. A támogatás terhére elszámolhatóak a könyvtári 
szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is. 
 
14.5. A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a 
„Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 
 
14.6. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári 
dokumentum vásárlásra fordítja, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok 
beszerzését is, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 
 
14.7. A támogatás felhasználását a Kult. tv. 68. § (3) bekezdése szerinti beszámolókban is 
szerepeltetni szükséges. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
15. 2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 

jogcím  
 

15.1. A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti 
meg a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) 
bekezdése alapján önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények 
fenntartásához. 
 
15.2. Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős 
miniszter 2021. december 20-áig határozza meg, az alábbi szempontok 
figyelembevételével: 
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a) a 2017-2019. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év 
változása, 
b) a leltározott gyűjtemény aránya a teljes gyűjteményhez képest, 
c) a szakmai besorolás, 
d) az önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények száma, 
e) az önkormányzat területi elhelyezkedése. 
 
15.3. A támogatásból a 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak 
támogatása jogcímen támogatásban részesülő önkormányzatok, Budapest Főváros 
Önkormányzata és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek. 
 
15.4. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik. 
 
15.5. A támogatás szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a 
„Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási 
tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
16. 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 

jogcím  
 
16.1. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot a települési 
nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, 
műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg.  
 
16.2. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű 
városi könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2021. évben a saját bevételeik terhére 
biztosított állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2021. évi 
önkormányzati hozzájárulás) arányában kell megállapítani. 
 
16.3. A 2021. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe 
az állami támogatások sem a pályázati forrásból sem az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer támogatásából származó összeg.  
 
16.4. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a kultúráért felelős 
miniszter állapítja meg. A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
T = Ki*(Ei/ΣK) 
ahol: 
T = az önkormányzatot megillető támogatás összege, 
Ki= a 2021. évi önkormányzati hozzájárulás összege, 
Ei = az előirányzat összege, 
ΣK= a Ki országosan összesített összege. 
 
16.5. Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30,0 millió forint támogatás illet 
meg. 
 
16.6. Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a 
támogatás számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait 
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a végső támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni, a fennmaradó összeget a 
támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani. 
 
16.7. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős 
miniszter 2022. május 31-éig állapítja meg.  
 
16.8. A támogatás folyósítása egy összegben június hónapban történik. 
 
16.9. A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános 
könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak 
gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 
 
16.10. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2022. április 29-éig adatszolgáltatást 
köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter 
által kiadott Útmutató rögzíti. 
 

17. 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása jogcím 
 

17.1. A jogcím a nemzeti és kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és 
létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja. 
 
17.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 5/B. § 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon, az előadó-művészeti bizottságok, a 
Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett, javaslata alapján a 
kultúráért felelős miniszter 2021. december 20-áig állapítja meg.  
 
17.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.  
 
17.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
18. 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása jogcím  

 
18.1. A jogcím a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok és énekkarok működési 
támogatását szolgálja. 
 
18.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon, 
az előadó-művészeti bizottságok, a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács 
által véleményezett, javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter 2021. december 20-áig 
állapítja meg.  
 
18.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5239

 
18.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
19. 3.1. Vis maior támogatás jogcím  

 
19.1. A jogcím szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján a helyi 
önkormányzatok egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel 
összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában 
lévő építményben vagy az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében 
lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk 
helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni 
támogatásának forrásául.  
 
19.2. A támogatás felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó 
szabályokat a vis maior rendelet rögzíti. 

 
20. 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása jogcím 

 
20.1. Az önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek a meglévő 
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására és fejlesztésére, valamint 
kivételes esetben új eszköz beszerzésére. 
 
20.2. A pályázatot a közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki. 
 
20.3. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehetőség van a 
működtetés támogatására is.  
 
20.4. A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter 
dönt. Az Áht. szerinti támogató a közlekedésért felelős miniszter. A támogatás folyósítása 
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.  
 
20.5. A támogatásból a működtetésre szolgáló támogatás felhasználásának határideje a 
tárgyév december 31-e, a fenntartásra, felújításra, fejlesztésre és beszerzésre szolgáló 
támogatás felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 

 
21. 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím 

 
21.1. Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az önkormányzati 
tulajdonban lévő, az önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására.  
 
21.2. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével írja ki. 
 
21.3. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 40,0 millió forint. 
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21.4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül.  
 
21.5. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
21.6. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 
 
21.7. A támogatásból létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 
tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti 
további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. 

 
22. 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím 

 
22.1. Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást a tulajdonában lévő, 
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új 
sportlétesítmény létrehozására.  
 
22.2. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével írja ki. 
 
22.3. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. 
 
22.4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül.  
 
22.5. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
22.6. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 
 
22.7. A támogatásból létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 
tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti 
további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. 

 
23. 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 

 
23.1. Az önkormányzat - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - pályázati úton 
igényelhet támogatást a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda 
felújítására, karbantartására.  
 
23.2. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével írja ki. 
 
23.3. Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 
a) fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 60,0 millió forint, 
b) megyei jogú városok esetében 50,0 millió forint, 
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c) 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések esetében 40,0 millió forint, 
d) 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 20,0 millió forint. 
 
23.4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül.  
 
23.5. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
23.6. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 
 
23.7. A támogatásból létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 
tíz évig nem idegeníthető el. 

 
24. Egy önkormányzat a 21-23. pontok szerinti támogatási előirányzat közül csak az egyikre 

nyújthat be pályázatot.  
 

25. 3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcím 
 

25.1. Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az általa fenntartott és 
működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló 
a) új főzőkonyhák létrehozására, 
b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére, 
valamint  
c) melegítőkonyhák felújítására. 
 
25.2. A pályázatot az államháztartásért felelős miniszter írja ki.  
 
25.3. Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban 
kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető. Egy pályázat keretében kizárólag 
egy célra igényelhető támogatás. 
 
25.4. Az igényelhető maximális támogatás mértéke  
a) a 25.1 pont a) és b) alpontja szerinti célok esetében 100,0 millió forint, azzal, hogy az 
egy bölcsődés vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 
forintot 
b) a 25.1 pont c) alpontja szerinti cél esetében 10,0 millió forint. 
 
25.5. Az önkormányzat nem igényelhet a 25.1 pont b) alpontja szerinti célra támogatást a 
2017-2021. években központi költségvetési támogatásban vagy európai uniós 
támogatásban részesült konyhája után. 
 
25.6. A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. 
 
25.7. Az Áht. szerinti támogató az államháztartásért felelős miniszter.  
 
25.8. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 
 
25.9. A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő 
társulást is) fenntartásban kell működtetni.  
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25.10. A támogatás felhasználási határideje 2024. december 31-e. 
 

 
26. 3.7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 

tulajdonosainak kártalanítása jogcím 
 

26.1. A jogcím szolgál az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján 
támogatásra jogosult magánszemély részére - az önkormányzatokon keresztül - 
biztosítandó támogatás fedezetéül. 
 
26.2. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik. 

 
27. 3.8. Normafa Park program támogatása jogcím  

 
27.1. A jogcím szolgál a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján a 
Normafa Park program tárgyévi munkálatainak megvalósítására. 
 
27.2. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzata számára oly módon, hogy 
a) a támogatás 50 %-ának megfelelő előleg folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és 
b) a további részletek tárgyévi - támogatói okirat szerinti - folyósítására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 
tárgyév november 15-éig elszámol. 
 
27.3. A támogatás felhasználási határideje - ideértve a tárgyév november 15-éig el nem 
számolt előleget is - tárgyévet követő év december 31-e. 

 
28. 3.9. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása jogcím 

 
28.1. A jogcím szolgál Kisbér Város városközpontja megújítására. 
 
28.2. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Kisbér Város Önkormányzata számára oly 
módon, hogy 
a) a támogatás 50 %-ának megfelelő előleg folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és 
b) a további részletek tárgyévi - támogatói okirat szerinti - folyósítására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 
tárgyév november 15-éig elszámol. 
 
28.3. A támogatás felhasználási határideje - ideértve a tárgyév november 15-éig el nem 
számolt előleget is - tárgyévet követő év december 31-e. 
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29. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az 
Ákr. szabályait. 
 

30. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az Áht. szerinti 
szabályozás alkalmazandó. 

 
31. Ahol e melléklet nem rögzíti, hogy a támogató a kedvezményezettel a támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól támogatási szerződést köt, azon jogcímek esetében 
a támogató támogatói okiratot bocsát ki. 
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4. melléklet a 2021. évi ... törvényhez

A B C D
1 1.

2
3 Kampányköltségek (10. cím)
4
5 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek (20. cím, 5. 

alcím)
6
7 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása (30. cím, 1. alcím, 20. jogcímcsoport, 9. jogcím)
8 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás (30. cím, 1. alcím, 20. jogcímcsoport, 10. 

jogcím)
9 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása (30. cím, 1. alcím, 20. jogcímcsoport, 14. jogcím)

10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (30. cím, 1. alcím, 20. jogcímcsoport, 16. 
jogcím)

11 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. jogcím)
12
13 Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
14
15 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport)

16
17 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok (25. cím, 1. alcím)
18 Céltartalékok (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
19
20 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 5. alcím)

21
22 Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 19. alcím, 13. jogcímcsoport)
23 Családi támogatások (21. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
24 Korhatár alatti ellátások (21. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
25 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
26 Közgyógyellátás (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
27
28 Peres ügyek (21. cím, 2. alcím)
29
30 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
31 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
32 Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
33 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
34
35 Babaváró támogatások (24. cím)
36 Diákhitel konstrukciók támogatása (25. cím)
37 Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
38 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
39 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
40 Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
41 1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
42 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
43 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
44 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
45 Pénzbeli kárpótlás (34. cím)
46 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
47 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
48 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (38. cím)
49 Követeléskezelés költségei (41. cím)
50 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

I. ORSZÁGGYŰLÉS  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül

eltérhet az előirányzattól

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA  fejezetben

4. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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A B C D
51
52 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások (1. cím, 2. alcím, 3. 

jogcímcsoport, 3. jogcím)
53 ÁFA elszámolás (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 7. jogcím)
54
55 Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
56
57 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása (1. cím, 5. alcím)
58 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása (1. cím, 6. alcím, 1. jogcímcsoport)
59 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása (1. cím, 6. alcím, 2. jogcímcsoport)
60 Egészségügyi béremelés támogatása (1. cím, 6. alcím, 3. jogcímcsoport)
61 Lakástámogatások (1. cím, 7. alcím)
62 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások (4. cím, 3. alcím)
63 Bérgarancia kifizetések (4. cím, 4. alcím)
64 EU-s elő- és társfinanszírozás (4. cím, 7. alcím)
65 Munkahely-megtartási program (4. cím, 15. alcím)
66
67 Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
68 Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
69 Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
70 Tizenharmadik havi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
71 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
72 Vagyongazdálkodás (3. cím)
73
74 Csecsemőgondozási díj (1. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
75 Táppénz (1. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
76 Kártérítési és baleseti járadék (1. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
77 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (1. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
78 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (1. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
79 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (1. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport)
80 Anyatej-ellátás (1. cím, 2. alcím, 9. jogcímcsoport)
81 Utazási költségtérítés (1. cím, 2. alcím, 12. jogcímcsoport)
82 Sürgősségi ellátás (1. cím, 2. alcím, 13. jogcímcsoport, 1. jogcím)
83 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások (1. cím, 2. alcím, 13. 

jogcímcsoport, 3. jogcím)
84 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1. cím, 2. alcím, 15. jogcímcsoport, 1. jogcím)
85 Postaköltség (1. cím, 2. alcím, 15. jogcímcsoport, 2. jogcím)
86 Egyéb kiadások (1. cím, 2. alcím, 15. jogcímcsoport, 3. jogcím)
87 Vagyongazdálkodás (1. cím, 3. alcím)
88 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka (2. cím, 1. alcím)
89 2.

90
91 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
92
93 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
94
95 Peres ügyek (20. cím, 8. alcím)
96
97 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (8. cím, 2. 

alcím, 1. jogcímcsoport)
98 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (8. cím, 2. alcím, 43. jogcímcsoport)
99

100 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
101 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)
102 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások (20. cím, 22. alcím)
103
104 Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
105
106 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
107 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
108 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1. jogcímcsoport)
109 Peres ügyek (20. cím, 49. alcím)

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP  fejezetben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

VIII. ÜGYÉSZSÉG  fejezetben
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A B C D
110
111 Autópálya rendelkezésre állási díj (19. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
112 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése (21. cím, 3. alcím)
113
114 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak (1. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 8. 

jogcím)
115
116 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (1. cím, 3. alcím)
117 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő 

finanszírozása (2. cím, 6. alcím, 5. jogcímcsoport)
118 Kötött segélyhitelezés (2. cím, 7. alcím, 3. jogcímcsoport)
119 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása (2. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport)
120 Start-munkaprogram (4. cím, 6. alcím)
121 3.

122
123 Uniós programok kiegészítő támogatása (21. cím, 2. alcím)
124
125 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (21. cím, 4. alcím)
126 Belügyi Alapok 2014-2020 (21. cím, 5. alcím)
127 Belügyi Alapok 2021-2027 (21. cím, 6. alcím)
128
129 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (26. cím, 3. alcím)
130 Európai Területi Együttműködés (2021-2027) (26. cím, 4. alcím)
131
132 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) (8. cím, 3. alcím)
133
134 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
135 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
136 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) (3. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
137 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) (3. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
138 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) (3. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
139 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) (3. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
140 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) (3. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
141 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) (3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)
142 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 2. alcím)
143 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 (3. cím, 4. alcím)
144        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. (3. cím, 5. alcím)
145        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 (3. cím, 6. alcím)
146        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 (3. cím, 7. alcím)
147 Vidékfejlesztési Program (3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport)
148 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport)
149 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport)
150 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 1. jogcímcsoport)
151 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 2. jogcímcsoport)
152 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 3. jogcímcsoport)
153 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 4. jogcímcsoport)
154 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
155 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
156 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
157 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) (3. cím, 10. alcím)
158 4.

159
160 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése (21. cím, 3. alcím)
161 5.

162
163 Egyéb térítések (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP  fejezetben

A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter 

engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes 

elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve ha az átcsoportosítási 

szabályokban foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti kiadási előirányzat 30%-ig az államháztartásért 

felelős miniszter engedélye, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI  fejezetben
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euró

Megnevezés Indikatív forráskeret 
a 2014-2020-as időszakban

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 7 733 969 530
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 463 703 439
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3 217 105 883
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 612 789 000
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921
Vidékfejlesztési Program* 4 622 746 862
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 38 412 223

Operatív Programok összesen 26 299 154 989

* Tartalmazza a 2021-2022-es évek kereteit is

Belső Biztonsági Alap 82 874 927
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 31 731 225

Belügyi Alapok összesen 114 606 152

Megnevezés Indikatív forráskeret
adatok

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021 (€) 212 142 765

Svájci – Magyar Együttműködési Program II (CHF) 87 620 000

5. melléklet a 2021. évi …. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzatok 2014-2020

5. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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euró

Megnevezés

Indikatív forráskeret 
a 2021-2027-es 

időszakban a 2021-2022. 
évekre vonatkozóan

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 2 208 000 000
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 1 052 000 000
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 968 000 000
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 2 400 000 000
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 746 000 000
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 580 000 000
Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 140 000 000
Magyar Halgazdálkodási OP Plusz (MAHOP Plusz) 10 000 000

Operatív Programok összesen 8 104 000 000

Megnevezés Indikatív forráskeret 
a 2021-2027-es időszakra

Belügyi Alapok összesen 184 711 464

6. melléklet a 2021. évi …. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzatok 2021-2027

6. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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7. melléklet a 2021. évi …. törvényhez

Fizetési 

fokozatok A B C D E F G H I J

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500

2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600

3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350

4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100

5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850

6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600

7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200

8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825

9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075

11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700

12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325

13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025

14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

15. 1,2850 1,3875 1,4175 1,4500 1,4775 1,6675 1,7075 1,8850 1,9175 1,9425

16. 1,3075 1,4250 1,4550 1,4875 1,5125 1,7275 1,7700 1,9500 1,9875 2,0125

17. 1,3300 1,4625 1,4925 1,5250 1,5475 1,7875 1,8325 2,0150 2,0575 2,0825

 A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok

2022. évben 

Fizetési osztályok

7. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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8. melléklet a 2021. évi … törvényhez 

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyéb nem 
állami, nem önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények fenntartói 

köznevelési, szakképzési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi 
jogi személye hit- és erkölcstanoktatás, valamint hittanoktatás után járó 

támogatása 

I. Előirányzatok és támogatások 
 

 Jogcímszám Támogatási jogcím Előirányzat Fajlagos összeg 

1 1. 

Az egyházi jogi személyek, a 
nemzetiségi önkormányzatok és 
az egyéb nem állami, nem 
önkormányzati köznevelési és 
szakképző intézmények fenntartói 
köznevelési, szakképzési 
feladatainak támogatása 

  

2 1.1. Átlagbéralapú támogatás   

3 1.1.1. 
Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.2. 
Az óvodában 

foglalkoztatott 
pedagógusok 
átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
szerint 

4 1.1.2. 
Általános iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

 
5 074 000 

forint/számított 
létszám/év 

5 1.1.3. 

Gimnáziumban, 
szakgimnáziumban, 
szakiskolában, készségfejlesztő 
iskolában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 
5 390 000 

forint/számított 
létszám/év 

6 1.1.4. 
Technikumban, szakképző 
iskolában foglalkoztatott oktatók 
átlagbéralapú támogatása 

 
6 000 000 

forint/számított 
létszám/év 

7 1.1.5. 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben és az utazó 
gyógypedagógusi, utazó 
konduktori hálózatnál 

 
5 390 000 

forint/számított 
létszám/év 

8. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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8. melléklet a 2021. évi … törvényhez 

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyéb nem 
állami, nem önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények fenntartói 

köznevelési, szakképzési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi 
jogi személye hit- és erkölcstanoktatás, valamint hittanoktatás után járó 

támogatása 

I. Előirányzatok és támogatások 
 

 Jogcímszám Támogatási jogcím Előirányzat Fajlagos összeg 

1 1. 

Az egyházi jogi személyek, a 
nemzetiségi önkormányzatok és 
az egyéb nem állami, nem 
önkormányzati köznevelési és 
szakképző intézmények fenntartói 
köznevelési, szakképzési 
feladatainak támogatása 

  

2 1.1. Átlagbéralapú támogatás   

3 1.1.1. 
Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.2. 
Az óvodában 

foglalkoztatott 
pedagógusok 
átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
szerint 

4 1.1.2. 
Általános iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

 
5 074 000 

forint/számított 
létszám/év 

5 1.1.3. 

Gimnáziumban, 
szakgimnáziumban, 
szakiskolában, készségfejlesztő 
iskolában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 
5 390 000 

forint/számított 
létszám/év 

6 1.1.4. 
Technikumban, szakképző 
iskolában foglalkoztatott oktatók 
átlagbéralapú támogatása 

 
6 000 000 

forint/számított 
létszám/év 

7 1.1.5. 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben és az utazó 
gyógypedagógusi, utazó 
konduktori hálózatnál 

 
5 390 000 

forint/számított 
létszám/év 

foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

8 1.1.6. 
Alapfokú művészeti iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

 
4 970 000 

forint/számított 
létszám/év 

9 1.1.7. 
Kollégiumban foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 
5 003 000 

forint/számított 
létszám/év 

10 1.1.8. 

Pedagógiai szakszolgálati 
intézményben foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 
4 843 000 

forint/számított 
létszám/év 

11 1.2. 

Kiegészítő támogatás a 
pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező 
segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásaihoz 

  

12 1.2.1. 
Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok kiegészítő 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.3. 
Kiegészítő 

támogatás a 
pedagógusok és a 

pedagógus 
szakképzettséggel 

rendelkező segítők 
minősítéséből 

adódó 
többletkiadásokhoz 

jogcím szerint 

13 1.2.2. 

Pedagógus II. fokozatba sorolt 
középfokú vagy alapfokozatú 
végzettséggel rendelkező 
pedagógus kiegészítő támogatása 

 432 000 
forint/fő/év  

14 1.2.3. 

Pedagógus II. fokozatba sorolt 
mesterfokozatú végzettséggel 
rendelkező pedagógus kiegészítő 
támogatása 

 520 000 
forint/fő/év 

15 1.2.4. 

Mesterpedagógus, kutatótanár 
fokozatú középfokú vagy 
alapfokozatú végzettséggel 
rendelkező pedagógus kiegészítő 
támogatása 

 1 611 000 
forint/fő/év 

16 1.2.5. 

Mesterpedagógus, kutatótanár 
fokozatú mesterfokozatú 
végzettséggel rendelkező 
pedagógus kiegészítő támogatása 

 1 820 000 
forint/fő/év 
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17 1.3. 
Kiegészítő támogatás a 
differenciált nemzetiségi 
pótlékhoz 

  

18 1.3.1. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékra 
jogosult pedagógus esetén 

 249 000 
forint/fő/év 

19 1.3.2. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont ab) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékra 
jogosult pedagógus esetén 

 622 000 
forint/fő/év 

20 1.3.3. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont ac) alpontja és b) 
pontja alapján nemzetiségi 
pótlékra jogosult pedagógus 
esetén 

 811 600 
forint/fő/év  

21 1.4. 

Pedagógus szakképzettséggel 
vagy szakképesítéssel nem 
rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők 
átlagbérének támogatása 

  

22 1.4.1. 

Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.5. 
Az óvodában 

foglalkoztatott 
pedagógusok 

nevelőmunkáját 
közvetlenül 

segítők 
átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
szerint 

23 1.4.2. 

Iskolában, kollégiumban, 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai 
szakszolgálati intézményben 
pedagógus szakképzettséggel 
vagy szakképesítéssel nem 
rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők 
átlagbérének támogatása 

 
3 339 000 

forint/számított 
létszám/év 
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17 1.3. 
Kiegészítő támogatás a 
differenciált nemzetiségi 
pótlékhoz 

  

18 1.3.1. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékra 
jogosult pedagógus esetén 

 249 000 
forint/fő/év 

19 1.3.2. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont ab) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékra 
jogosult pedagógus esetén 

 622 000 
forint/fő/év 

20 1.3.3. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont ac) alpontja és b) 
pontja alapján nemzetiségi 
pótlékra jogosult pedagógus 
esetén 

 811 600 
forint/fő/év  

21 1.4. 

Pedagógus szakképzettséggel 
vagy szakképesítéssel nem 
rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők 
átlagbérének támogatása 

  

22 1.4.1. 

Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.5. 
Az óvodában 

foglalkoztatott 
pedagógusok 

nevelőmunkáját 
közvetlenül 

segítők 
átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
szerint 

23 1.4.2. 

Iskolában, kollégiumban, 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai 
szakszolgálati intézményben 
pedagógus szakképzettséggel 
vagy szakképesítéssel nem 
rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők 
átlagbérének támogatása 

 
3 339 000 

forint/számított 
létszám/év 

24 1.4.3. Diabétesz ellátási pótlék  
480 000 

forint/számított 
létszám/év 

25 1.5.  

A nemzetiségi önkormányzat, a 
bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által 
fenntartott köznevelési és 
szakképző intézmények 
működésének támogatása 

 200 000 
forint/fő/év 

26 1.6.  

A bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által az 
iskolában szervezett hit- és 
erkölcstanoktatáshoz, valamint 
hittanoktatáshoz kapcsolódó 
támogatás 

  

27 1.6.1. Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás   

28 1.6.1.1. 
Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás 1-
4. évfolyamon  

 980 forint/tanuló 

29 1.6.1.2. 
Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás 5-
8. évfolyamon 

 1 270 forint/tanuló 

30 1.6.1.3. 

Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás 
hat évfolyammal működő 
gimnáziumokban a 7-8. 
évfolyamon 

 1 580 forint/tanuló 

31 1.6.2. 

Hit- és erkölcstanoktatáshoz, 
valamint hittanoktatáshoz 
kapcsolódó átlagbéralapú 
támogatás 

 377 000 
forint/hó/fő 

32 1.7. Intézményi gyermekétkeztetési 
támogatás    

33 1.7.1. Intézményi gyermekétkeztetés - 
bértámogatás  

2. melléklet 1.4.1.1 
Intézményi 

gyermekétkeztetés 
- bértámogatás 
jogcím szerint 

34 1.7.2. 

Kiegészítő gyermekétkeztetés 
támogatás az óvodai ellátásban 
részesülő gyermekek ingyenes 
étkeztetéséhez 

 28 400 forint/fő/év 
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II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának 
szabályai 

 
1.  Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyéb nem állami, 

nem önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények fenntartói köznevelési és 
szakképzési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye 
hit- és erkölcstanoktatás, valamint hittanoktatás után járó támogatásaira vonatkozó 
általános szabályok 
 
1.1. Az e melléklet szerinti támogatásokat, a működési támogatás kivételével, 2022. 

december 31-éig, a folyósítás évében kell felhasználni. A fel nem használt – illetve 
2023. január 31-éig pénzügyileg nem teljesült –, vagy nem jogszerű kifizetésre fordított 
összeget vissza kell fizetni. 

 
1.2. A támogatások igénybevétele és elszámolása az október 1-jei köznevelési és 

szakképzési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a 
támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az 
igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.), valamint ezek végrehajtási 
rendeleteiben foglalt előírásokat.  Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a 
maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei. A 
szakképzést az Szkt. 34. § (1) bekezdése alapján a tanév, illetve a tanítási év rendjére 
tekintet nélkül megkezdő olyan tanuló, vagy képzésben részt vevő személy, aki a 
szakképző intézményben közismereti oktatás nélküli évfolyamon csökkentett 
időtartamban vesz részt szakmai oktatásban, a létszám számításánál a tanév és a 
szakmai oktatás naptári napjainak arányában vehető figyelembe.  

 
1.3. A támogatás igénylésénél a gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

akkor vehető figyelembe sajátos nevelési igényű gyermekként, tanulóként, vagy 
képzésben részt vevő személyként, ha a köznevelési vagy a szakképző intézmény 
jogerős működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja, illetve a Szkt. 7. § 
5. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és a szakértői vélemény szerint kerül sor a 
gyermek, a tanuló, a képzésben részt vevő személy nevelésére, oktatására. Továbbá 
október 1-jén jogviszonyban álló gyermek, tanuló, képzésben részt vevő személy közül 
figyelembe vehető az a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, képzésben részt vevő 
személy is, akiről a tárgyévet megelőző évben október 1-je és december 31-e között 
került kiállításra a szakvélemény, és az e pontban foglalt további feltételek 
megvalósulnak. 

 
1.4. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló, vagy képzésben részt vevő személy 

után, aki 
a) tandíjfizetésre kötelezett, 
b) szülői vagy saját kérésre a tankötelezettségét az Nkt. szerinti egyéni munkarendben 

vagy az Szkt. szerinti egyéni tanulmányi rendben teljesíti, 
c) Nkt. hatálya alá tartozó intézmény esetében a felnőttoktatásban más sajátos 

munkarend szerint tanul, 
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II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának 
szabályai 

 
1.  Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyéb nem állami, 

nem önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények fenntartói köznevelési és 
szakképzési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye 
hit- és erkölcstanoktatás, valamint hittanoktatás után járó támogatásaira vonatkozó 
általános szabályok 
 
1.1. Az e melléklet szerinti támogatásokat, a működési támogatás kivételével, 2022. 

december 31-éig, a folyósítás évében kell felhasználni. A fel nem használt – illetve 
2023. január 31-éig pénzügyileg nem teljesült –, vagy nem jogszerű kifizetésre fordított 
összeget vissza kell fizetni. 

 
1.2. A támogatások igénybevétele és elszámolása az október 1-jei köznevelési és 

szakképzési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a 
támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az 
igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.), valamint ezek végrehajtási 
rendeleteiben foglalt előírásokat.  Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a 
maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei. A 
szakképzést az Szkt. 34. § (1) bekezdése alapján a tanév, illetve a tanítási év rendjére 
tekintet nélkül megkezdő olyan tanuló, vagy képzésben részt vevő személy, aki a 
szakképző intézményben közismereti oktatás nélküli évfolyamon csökkentett 
időtartamban vesz részt szakmai oktatásban, a létszám számításánál a tanév és a 
szakmai oktatás naptári napjainak arányában vehető figyelembe.  

 
1.3. A támogatás igénylésénél a gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

akkor vehető figyelembe sajátos nevelési igényű gyermekként, tanulóként, vagy 
képzésben részt vevő személyként, ha a köznevelési vagy a szakképző intézmény 
jogerős működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja, illetve a Szkt. 7. § 
5. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és a szakértői vélemény szerint kerül sor a 
gyermek, a tanuló, a képzésben részt vevő személy nevelésére, oktatására. Továbbá 
október 1-jén jogviszonyban álló gyermek, tanuló, képzésben részt vevő személy közül 
figyelembe vehető az a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, képzésben részt vevő 
személy is, akiről a tárgyévet megelőző évben október 1-je és december 31-e között 
került kiállításra a szakvélemény, és az e pontban foglalt további feltételek 
megvalósulnak. 

 
1.4. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló, vagy képzésben részt vevő személy 

után, aki 
a) tandíjfizetésre kötelezett, 
b) szülői vagy saját kérésre a tankötelezettségét az Nkt. szerinti egyéni munkarendben 

vagy az Szkt. szerinti egyéni tanulmányi rendben teljesíti, 
c) Nkt. hatálya alá tartozó intézmény esetében a felnőttoktatásban más sajátos 

munkarend szerint tanul, 

d) Szkt. hatálya alá tartozó intézményben, 2020. szeptember 1-je előtt indított 
oktatásban a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul, 

e) felnőttképzésben vesz részt, a szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszony szerint 
résztvevők kivételével,  

f) az Szkt. 3. §-a alapján a szakképzésben való ingyenes részvételre nem jogosult vagy 
akire tekintettel a fenntartó az Szkt. alapján nem jogosult támogatásra, 
g) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve, ha e törvény másképp nem rendelkezik, 
h) az óvodai, a tanulói jogviszonyát szünetelteti, 
i) externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel, 
j) nem magyar állampolgár és nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésének hatálya 
alá. 

 
1.5. Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek térítési díjat kell fizetnie, az 

átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás megállapításánál és az arról történő 
elszámolásnál a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy akkor vehető 
figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az 
adott köznevelési, szakképző intézmény, valamint fenntartója az állami 
feladatellátásban részt vesz vagy sem. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a 
jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a tanuló illetve a képzésben részt vevő 
személy a térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály 
rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a 
törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell 
tartania a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézménynek az ehhez és egyéb 
kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben az 
átlagbéralapú támogatás megállapításakor a tanulót, illetve a képzésben részt vevő 
személyt figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba nem számítható be az a 
gyermek, tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, akinek a nevelési-oktatási, 
szakképző intézmény a jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél 
magasabb fizetési kötelezettséget ír elő. 

 
1.6. Ha az óvoda a fenntartó engedélye alapján hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel 

működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. 
 
1.7. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető 

támogatás olyan gyermek után, akinek fővárosi (megyei) kormányhivatal járási 
hivatala felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 

 
1.8. Ha az alapfokú művészeti iskola nem vesz részt a kötelező feladatellátásban, a tanuló 

a támogatás megállapításánál akkor vehető figyelembe, ha a szolgáltatás 
igénybevételét fizetési kötelezettséghez kötötték, azt beszedték, valamint a fizetés 
mértéke eléri legalább az állami alapfokú művészeti iskolára vonatkozó jogszabályban 
meghatározott térítési díj összegének alsó határát. Ezen szabályt a 2017/2018. tanévtől 
felmenő rendszerben kell alkalmazni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után 
nem igényelhető átlagbéralapú és működési támogatás. 
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1.9. A gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, akkor vehető figyelembe 

a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha 
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény működési engedélye 

tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját, 
b) az óvoda, iskola a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást 

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: EMMI rendelet) nemzetiségi nevelésre, oktatásra vonatkozó 
szabályai továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi 
népismeret kerettantervei figyelembevételével elkészített pedagógiai program 
alapján szervezi meg. Ennek megfelelően a gyermek, a tanuló, a képzésben részt 
vevő személy a nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban a gyermek 
szülője, törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) korlátozottan 
cselekvőképes tanuló esetén a tanulónak és szülőjének a beiratkozáskor írásban 
benyújtott kérelme, nyilatkozata alapján vesz részt és a nemzetiségi nyelvek 
oktatására fordított heti kötelező tanórák megtartása a nemzetiségi irányelvben és 
az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően történik, 

c) az óvoda, az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és 
területi nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó 
beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a 
nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el. 

 
1.10. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe 

egy főként, ha 
a) az 1.9. pontban foglalt feltételek teljesülnek, 
b) vendégtanulóként az oktatását külön osztályban vagy az országos nemzetiségi 

önkormányzat által fenntartott intézményben szervezik meg és 
c) a nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal. 
 

1.11. A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés keretében a gyermek csak akkor vehető 
figyelembe egy főként, ha  
a) az 1.9. pontban foglalt feltételek teljesülnek, 
b) a gyermek kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelését a kiegészítő nemzetiségi iskolát 

is fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézményben 
szervezik meg. 

 
1.12. Az Nkt. hatálya alá tartozó intézmény esetén felnőttoktatásban a tanulói jogviszony 

fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként, 
amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai 
oktatásban is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony 
esetében a tanuló nem vehető figyelembe vendégtanulóként. 
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1.9. A gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, akkor vehető figyelembe 

a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha 
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény működési engedélye 

tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját, 
b) az óvoda, iskola a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást 

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: EMMI rendelet) nemzetiségi nevelésre, oktatásra vonatkozó 
szabályai továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi 
népismeret kerettantervei figyelembevételével elkészített pedagógiai program 
alapján szervezi meg. Ennek megfelelően a gyermek, a tanuló, a képzésben részt 
vevő személy a nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban a gyermek 
szülője, törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) korlátozottan 
cselekvőképes tanuló esetén a tanulónak és szülőjének a beiratkozáskor írásban 
benyújtott kérelme, nyilatkozata alapján vesz részt és a nemzetiségi nyelvek 
oktatására fordított heti kötelező tanórák megtartása a nemzetiségi irányelvben és 
az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően történik, 

c) az óvoda, az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és 
területi nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó 
beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a 
nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el. 

 
1.10. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe 

egy főként, ha 
a) az 1.9. pontban foglalt feltételek teljesülnek, 
b) vendégtanulóként az oktatását külön osztályban vagy az országos nemzetiségi 

önkormányzat által fenntartott intézményben szervezik meg és 
c) a nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal. 
 

1.11. A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés keretében a gyermek csak akkor vehető 
figyelembe egy főként, ha  
a) az 1.9. pontban foglalt feltételek teljesülnek, 
b) a gyermek kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelését a kiegészítő nemzetiségi iskolát 

is fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézményben 
szervezik meg. 

 
1.12. Az Nkt. hatálya alá tartozó intézmény esetén felnőttoktatásban a tanulói jogviszony 

fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként, 
amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai 
oktatásban is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony 
esetében a tanuló nem vehető figyelembe vendégtanulóként. 

  

 
1.13. A nevelési-oktatási, szakképző és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi 

nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogy 
a gyermeket, tanulót felvette és biztosította részére az előírt szolgáltatások 
igénybevételét. 

 
1.14. A támogatások a tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a 

költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott 
módon kerül sor. 

 
1.15. A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága, ha e 

törvény másképp nem rendelkezik a támogatásban részesülő fenntartók számára havi 
ütemezésben – jogszabályban meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett 
utalásig e törvény alapján – folyósítja a támogatást. 

 
1.16. Óvoda esetén alkalmazni kell az 1.1.-1.4., 1.6.-1.7., 1.9., 1.13.-1.15., 2.5., 2.9.-2.13., 

11.1., 11.4.-11.5., 12.2., 13.1., 14., 15., 17., 18., 19. és 20. pontban foglaltakat. 
 

2. 1.1. Átlagbéralapú támogatás jogcím megállapításának közös szabályai 
 
2.1. Az e törvény 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás 

alapja – az óvoda kivételével – az állam által fenntartott általános iskolában, középfokú 
iskolában, szakképző intézményben, alapfokú művészeti iskolában (a továbbiakban 
együtt: iskola), kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-, oktató-
munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.  

 
2.2. Az e törvény 42. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott az átlagbéralapú támogatás 

alapja – az óvoda kivételével – az állam által fenntartott iskolában, kollégiumban, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény pedagógus, 
illetve szakképző intézményben pedagógus és oktató munkakörben foglalkoztatottak 
után kifizetett személyi juttatás és járulék.  

 
2.3. Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbéralapú támogatást 
a) a pedagógus-, illetve oktatói-munkakörben foglalkoztatottak után a 2.1. alpontban 

meghatározott állami intézmények pedagógus-, illetve oktatói-munkakörben 
foglalkoztatottjainak és az állam által fenntartott iskolával, kollégiummal, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel a nevelési 
évben vagy a tanévben október 1-jén jogviszonyban álló gyermekek, tanulók 
létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, 
tanulók átlaglétszáma alapján egy tizedesre kerekített finanszírozott 
pedagóguslétszám szerint a 2.6.-2.8 pont szerint, 

b) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a 
pedagógiai szakszolgálati intézmény és a szakképző intézmény kivételével – a 
ténylegesen foglalkoztatottak, teljes munkaidőre átszámított létszáma, de 
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legfeljebb a jogszabályban meghatározott elismerhető létszáma alapján, 
figyelemmel az a) alpont szerinti gyermek és tanulólétszámra a 2.6. alpont a)-c), 
e) alpontja szerint  

kell megállapítani. 
 
2.4. Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre 
számított, az állami intézményfenntartók által fenntartott intézményekben 
intézménytípusonként pedagógus-, illetve oktató-munkakörben, valamint nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi 
juttatása és járulékai együttes összegének és az előbbinek megfelelő létszám 
hányadosa. A pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói 
szinten nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus-
munkakörre megállapított finanszírozott létszám 8%-át. 

 
2.5. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja 

szerint az oktatásért felelős miniszter vagy a szakképzésért felelős miniszter engedélye 
alapján működő nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény Magyarországon 
nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-, illetve oktató-
munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbéralapú támogatásra akkor jogosult, 
ha 
a) a pedagógus, illetve az oktató szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel az Nkt.-

ban, illetve Szkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak, 
b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola 
pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez, 
külföldi, nemzetközi szakképző intézmény szakmai programja tartalmi 
szempontból igazodik a szakképzésért felelős miniszter által kiadott képzési és 
kimeneti követelményekhez és programtantervhez. 

 
2.6. A finanszírozott pedagógus-, illetve oktatólétszám és a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához 
szükséges – az óvoda kivételével – a nevelési-oktatási, szakképző intézménybe járó, 
valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók, 
illetve képzésben részt vevő személyek létszámának meghatározása: 
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a 

nappali oktatás munkarendje (a továbbiakban együtt: nappali oktatás) szerint 
oktatott tanulót, képzésben részt vevő személyt, továbbá a fejlesztő nevelésben-
oktatásban részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint 
tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát 
öttel elosztva, a kollégiumban ellátott – nappali oktatásban részt vevő – tanulót 
egy tanulóként kell figyelembe venni. 

b) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát 
az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának 
éves összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti 
ellátotti létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető 
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legfeljebb a jogszabályban meghatározott elismerhető létszáma alapján, 
figyelemmel az a) alpont szerinti gyermek és tanulólétszámra a 2.6. alpont a)-c), 
e) alpontja szerint  

kell megállapítani. 
 
2.4. Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre 
számított, az állami intézményfenntartók által fenntartott intézményekben 
intézménytípusonként pedagógus-, illetve oktató-munkakörben, valamint nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi 
juttatása és járulékai együttes összegének és az előbbinek megfelelő létszám 
hányadosa. A pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói 
szinten nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus-
munkakörre megállapított finanszírozott létszám 8%-át. 

 
2.5. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja 

szerint az oktatásért felelős miniszter vagy a szakképzésért felelős miniszter engedélye 
alapján működő nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény Magyarországon 
nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-, illetve oktató-
munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbéralapú támogatásra akkor jogosult, 
ha 
a) a pedagógus, illetve az oktató szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel az Nkt.-

ban, illetve Szkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak, 
b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola 
pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez, 
külföldi, nemzetközi szakképző intézmény szakmai programja tartalmi 
szempontból igazodik a szakképzésért felelős miniszter által kiadott képzési és 
kimeneti követelményekhez és programtantervhez. 

 
2.6. A finanszírozott pedagógus-, illetve oktatólétszám és a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához 
szükséges – az óvoda kivételével – a nevelési-oktatási, szakképző intézménybe járó, 
valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók, 
illetve képzésben részt vevő személyek létszámának meghatározása: 
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a 

nappali oktatás munkarendje (a továbbiakban együtt: nappali oktatás) szerint 
oktatott tanulót, képzésben részt vevő személyt, továbbá a fejlesztő nevelésben-
oktatásban részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint 
tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát 
öttel elosztva, a kollégiumban ellátott – nappali oktatásban részt vevő – tanulót 
egy tanulóként kell figyelembe venni. 

b) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát 
az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának 
éves összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti 
ellátotti létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető 

figyelembe tekintet nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy 
csoportos foglalkozás keretében biztosították számára a jogszabályban 
megállapított szakmai követelményeknek megfelelő ellátást. Új pedagógiai 
szakszolgálati intézmény esetén átlaglétszámként a becsült létszámot kell alapul 
venni. 

c) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, 
akinek a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül 
megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra 
kerül megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a 
tanuló nem vehető figyelembe. 

d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével nappali oktatás szerint oktatott enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű tanulót két főként, a mozgásszervi, érzékszervi, 
középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő vagy 
halmozottan fogyatékos tanulót három főként kell számításba venni, ha a 
nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt történik. Ha az óvodában, a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára az 
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatást nem saját 
alkalmazottjával (vagy óraadó pedagógussal), hanem ugyanazon fenntartó által 
működtetett utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével 
láttatja el az intézmény, az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló csak egy főként vehető figyelembe. 

e) A gyermek-, és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként egy 
tizedesre kerekítve történik. 

 
2.7. Az átlagbéralapú támogatás az iskolai rendszerű szakképzésben, illetve a szakmai 

oktatásban felnőttképzési jogviszonyban részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló 
szakképző intézmény képzőhelyen – közismereti, szakmai oktatásban – töltött kötelező 
óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhető. A tanulószerződés vagy 
szakképzési munkaszerződés alapján részt vevő tanulók a szakképző intézményben 
töltött óraszámának arányában vehetők figyelembe. A számított létszám 
meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett 
tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat 
időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a 
fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános 
szabályait egy tizedesre kerekítve kell alkalmazni. 

 
2.8. A finanszírozott pedagógus-, oktatólétszám meghatározásához az állam által fenntartott 

intézmény pedagógus, oktató-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa 
fenntartott iskolába, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézménybe felvett gyermekeknek, tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett 
tanulóknak, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, 
tanulók heti átlaglétszámának aránya kerül figyelembe vételre az egyes 
intézménytípusoknál meghatározottak szerint. 

 
2.9. A többcélú intézmény esetén a többcélú szakképző intézményben a szakképzési 

alapfeladatot ellátó oktatói munkakörben foglalkoztatottakra tekintettel az 1.1.4. 
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Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása 
jogcím, a köznevelési alapfeladatot ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatott 
pedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra tekintettel a köznevelési 
alapfeladatnak megfelelő intézményi típus szerinti jogcím vehető igénybe, és az adott 
jogcímhez tartozó szabályok alkalmazandóak. A többcélú köznevelési intézmények 
esetén a szakképzési alapfeladatot ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra 
tekintettel az 1.1.4. Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók 
átlagbéralapú támogatása jogcím, a köznevelési alapfeladatot ellátó pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott pedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel 
rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottakra tekintettel a köznevelési alapfeladatnak megfelelő intézményi típus 
szerinti jogcím vehető igénybe.  

 
2.10. A pedagógus, illetve oktatólétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, 

tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 
havi létszám) alapján egy tizedesre kerekítve történik.  

 
2.11. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre 
átszámított létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat 
ellátásához is kapcsolódik, az 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása - 1.1.8. Pedagógiai szakszolgálati intézményben 
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcímek közül azon jogcímen 
kell őket figyelembe venni, ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott 
gyermekek, tanulók létszáma. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köznevelési Kjtvhr. 
4. melléklete szerint elismerhető létszáma vehető figyelembe, de legfeljebb a 2022. 
évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos 
létszáma, egy tizedesre kerekítve. A szakképző intézményben foglalkoztatott 
pedagógus végzetséggel rendelkező, közvetlenül nem a szakmai alapfeladat-ellátással 
összefüggő feladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatottak után 1.1.4. 
Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása 
jogcímen támogatás nem vehető igénybe.  

 
2.12. Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja, illetve az Szkt. 22. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti fenntartók köznevelési, szakképzési feladatot ellátó intézményeiben 
foglalkoztatott pedagógusok, oktatók, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítők átlagbére és közterhei elismert összege az 1.1. Átlagbéralapú támogatás 
jogcímen az egyes intézménytípusoknál, 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és 
a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásaihoz, 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz, 
1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása, jogcímeken az egyes 
intézménytípusoknál meghatározottak 30%-a a köznevelést, szakképzést 
alapfeladatként végző, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
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Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása 
jogcím, a köznevelési alapfeladatot ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatott 
pedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra tekintettel a köznevelési 
alapfeladatnak megfelelő intézményi típus szerinti jogcím vehető igénybe, és az adott 
jogcímhez tartozó szabályok alkalmazandóak. A többcélú köznevelési intézmények 
esetén a szakképzési alapfeladatot ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra 
tekintettel az 1.1.4. Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók 
átlagbéralapú támogatása jogcím, a köznevelési alapfeladatot ellátó pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott pedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel 
rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottakra tekintettel a köznevelési alapfeladatnak megfelelő intézményi típus 
szerinti jogcím vehető igénybe.  

 
2.10. A pedagógus, illetve oktatólétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, 

tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 
havi létszám) alapján egy tizedesre kerekítve történik.  

 
2.11. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre 
átszámított létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat 
ellátásához is kapcsolódik, az 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása - 1.1.8. Pedagógiai szakszolgálati intézményben 
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcímek közül azon jogcímen 
kell őket figyelembe venni, ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott 
gyermekek, tanulók létszáma. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köznevelési Kjtvhr. 
4. melléklete szerint elismerhető létszáma vehető figyelembe, de legfeljebb a 2022. 
évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos 
létszáma, egy tizedesre kerekítve. A szakképző intézményben foglalkoztatott 
pedagógus végzetséggel rendelkező, közvetlenül nem a szakmai alapfeladat-ellátással 
összefüggő feladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatottak után 1.1.4. 
Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása 
jogcímen támogatás nem vehető igénybe.  

 
2.12. Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja, illetve az Szkt. 22. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti fenntartók köznevelési, szakképzési feladatot ellátó intézményeiben 
foglalkoztatott pedagógusok, oktatók, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítők átlagbére és közterhei elismert összege az 1.1. Átlagbéralapú támogatás 
jogcímen az egyes intézménytípusoknál, 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és 
a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásaihoz, 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz, 
1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása, jogcímeken az egyes 
intézménytípusoknál meghatározottak 30%-a a köznevelést, szakképzést 
alapfeladatként végző, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit gazdasági 
társaságot–, továbbá az Szja tv. hatálya alá tartozó vállalkozó esetén.  

 
2.13. A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok:  
 

2.13.1. Az átlagbéralapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, a 
dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú 
kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel a 
felújítási hitel felvétele és törlesztése kivételével. Az átlagbéralapú támogatás 
azon megbízási jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusként, oktatóként 
foglalkoztatott, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak megbízási díjára használható fel – az Nkt. 22. § (2) 
bekezdésében, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 
(II. 7.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdésében meghatározott alkalmazotti 
arány mértékéig –, akik megfelelnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/B. § (2) 
bekezdés a) pont ad) alpontjában leírt feltételeknek. 

 
2.13.2. A fenntartó az átlagbéralapú támogatásokat - azok folyósítását követő 15 

napon belül - az általa fenntartott nevelési-oktatási, szakképző, pedagógiai 
szakszolgálati intézménynek átadja úgy, hogy az általa fenntartott valamennyi 
nevelési-oktatási-, szakképző, pedagógiai szakszolgálati intézmény 
folyamatos működését biztosítsa. Az átadási kötelezettséget csökkenti a 
nevelési-oktatási, szakképző, valamint pedagógiai szakszolgálati 
intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg.  

 
3. 1.1.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 

 
3.1. Óvodában az átlagbéralapú támogatást a 2. melléklet 15. pontja szerint kell 

megállapítani.  
 
3.2. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2. melléklet 

13.1. pontjában leírtak szerint történik.  
 
3.3. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén a gyermekek 

létszámának meghatározásakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével 
alkalmazni kell a 2. melléklet 13.1. pontjában leírtakat. 

 
3.4. A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben 21 fő gyermekenként 1 fő pedagógus után 

igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
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4. 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 

 
4.1. A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál az általános iskolában 11,8 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
4.2. Ha az általános iskola ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, akkor a nemzetiségi 

nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő tanulónként 1 fő 
pedagógust kell figyelembe venni. 

 
4.3. A kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus 

után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 

5. 1.1.3. Gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 
 
5.1. A finanszírozott pedagóguslétszám ezen kategóriába tartozó intézménytípusokban az 

alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
a) a gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is 

– 12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 
b) szakgimnáziumban, érettségi vizsgára felkészítő évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 

fő pedagógus, 
c) szakgimnáziumban, szakképesítésre felkészítő évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő 

pedagógus, 
d) művészeti szakgimnáziumban párhuzamos oktatásban részt vevő 6 fő tanulónként 1 

fő pedagógus, 
e) művészeti szakgimnáziumban szakképesítésre felkészítő évfolyamon az Nkt. 27. § 

(9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás keretében részt vevő 3,5 fő tanulónként 
1 pedagógus, 

f) művészeti szakgimnáziumban szakképesítésre felkészítő évfolyamon legalább 4 
főből álló csoportos foglalkozás keretében részt vevő 8,5 fő tanulónként 1 fő 
pedagógus, 

után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
5.2. Ha a gimnázium, szakgimnázium ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, akkor – 

a művészeti szakgimnázium kivételével – a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt 
vevő tanulók tekintetében 8 fő tanulónként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni. 

 
5.3. A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus után 

igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
5.4. A többcélú köznevelési intézmény szakképzési alapfeladatellátásban finanszírozott 

oktatói létszámát a 6.1. pont szerint kell meghatározni. 
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6. 1.1.4 Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
 
6.1. A finanszírozott oktatói létszám ezen kategóriába tartozó intézménytípusokban az 

alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
a) a technikumban ágazati alapoktatás és szakirányú oktatás, az érettségi vizsgára és 

szakmai vizsgára felkészítő évfolyamon 12,4 fő tanulónként, illetve képzésben 
részt vevő személyenként 1 fő oktató, 

b) a technikumban kizárólag szakmai vizsgára felkészítő évfolyamon 12 fő 
tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként 1 fő oktató, 

c) szakképző iskolában adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást 
és szakmai oktatást magába foglaló szakmai vizsgára felkészítő évfolyamon 10 fő 
tanulónként, illetve képzésben részvevő személyenként 1 fő oktató  

után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 

6.2. A nemzetiségi szakmai oktatást ellátó technikum, illetve szakképző iskola esetén a 
nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek 
tekintetében 8 fő tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként 1 fő oktatót 
kell figyelembe venni. 

 
6.3. A többcélú szakképző intézmény köznevelési alapfeladat-ellátásban finanszírozott 

pedagógus létszámot az 5.1. pont szerint kell meghatározni. 
 

7. 1.1.5. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben és az utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnál foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása jogcím 
 
7.1. A finanszírozott pedagóguslétszám a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézményben az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  
a) óvoda esetében 4 fő gyermekenként 1 fő pedagógus 
b) általános iskola esetében 3,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus 
c) gimnázium esetében 6,2 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 
d) szakiskola esetében 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő iskola 

esetében 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 
e) kollégium esetében 7,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus  
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

 
7.2. A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál a fejlesztő nevelést-oktatást 

végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 3 fő 
tanulónként 1 fő pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

 
7.3. Az utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 
foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő 
pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
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8. 1.1.6. Alapfokú művészeti iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása jogcím 
 
8.1. A finanszírozott pedagóguslétszám az alapfokú művészeti iskolában az alábbiak szerint 

kerül meghatározásra: 
a) főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való részvétel esetében 19,9 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus, 
b) főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való részvétel esetében 78,8 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus  
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

 
8.2. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a magyar 

Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket – 1-12. 
évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás 
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva 
lehet figyelembe venni.  

 
9. 1.1.7. Kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 

 
9.1. A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál a kollégiumban 18,5 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
9.2. Ha a kollégium ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, akkor a nemzetiségi 

nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő tanulónként 1 fő 
pedagógust kell figyelembe venni. 

 
10. 1.1.8. Pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusok 

átlagbéralapú támogatása jogcím 
 
A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál a pedagógiai szakszolgálati 

intézményben ellátott tanulók heti átlaglétszámának aránya  
10.1. a logopédiai ellátás esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 

további 50,0 gyermek-, tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 
10.2. a nevelési tanácsadás esetén 87,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő 

pedagógus, további 87,0 gyermek-, tanulólétszám esetén további 1-1 fő 
pedagógus, 

10.3. a gyógytestnevelés esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 50,0 gyermek-, tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

10.4. a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás együtt: 

  A B 

 Gyermek-, illetve tanulólétszám 
(fő) 

Pedagóguslétszám 
(fő) 

1 1,0-1,9 1 
2 2,0-10,9 2 
3 11,0-20,9 4 
4 21,0-50,9 5 
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  A B 

 Gyermek-, illetve tanulólétszám 
(fő) 

Pedagóguslétszám 
(fő) 

1 1,0-1,9 1 
2 2,0-10,9 2 
3 11,0-20,9 4 
4 21,0-50,9 5 

5 51-200,9 további 10 gyermek/tanulólétszám esetén 
további 1-1 fő pedagógus 

6 200,9 felett 21 

10.5. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, 
tanulók gondozása együtt: 

 A B 

 Gyermek-, illetve tanulólétszám 
(fő) 

Pedagóguslétszám 
(fő) 

1 1,0-100,9 2 
2 101,0-500,9 5 
3 501,0-1000,9 7 
4 1001,0-2000,9 9 

5 2000,9 felett további 167 fő gyermek-/tanulólétszám esetén 
további 1-1 fő pedagógus 

 
11. 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező 

segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím 
 
11.1. Óvodában a minősítéssel összefüggő kiegészítő támogatást a 2. melléklet 16. pontja 

szerint kell megállapítani.  
 
11.2. Az iskolában, a szakképző intézményben, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a 

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati 
intézményben az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított 
minősítési eljárás során 2022. január 1-jei hatállyal Pedagógus II., Mesterpedagógus 
vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus 
II. fokozatba átsorolt pedagógus, és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő 
és oktató munkát közvetlenül segítők után kiegészítő támogatás vehető igénybe. 

 
11.3. A támogatás a 2022. január 1-je és 2022. december 31-e között ténylegesen 

foglalkoztatott pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes 
munkaidőre átszámított, egy tizedesre kerekített éves átlaglétszáma alapján illeti meg 
a fenntartót a következők szerint: 
a) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2020. 

december 31-éig szerezték meg. 
b) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2022. február hónaptól a fenntartót 

azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2021. évben szerezték meg. 
 
11.4. A támogatás megállapításához – óvoda esetén is – az alkalmazottak és az óraadók 

személyes adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) 
személyi nyilvántartása alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. 

 
11.5. A támogatás megállapításánál a magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus és 

pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
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alkalmazotti létszámot a közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban 
foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell figyelembe venni. 

 
 

12. 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz jogcím 
 
12.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 

bekezdése alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok differenciált 
nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.   

 
12.2. Az óvodában foglalkoztatott nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok esetén a 

kiegészítő támogatást a 2. melléklet 17. pontja szerint kell megállapítani. 
 
12.3. A támogatás a 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban 

részesülő pedagógusok átlagos száma alapján illeti meg a fenntartót. 
 
12.4. A támogatás megállapításánál – óvoda esetén is – a magasabb fizetési fokozatba 

besorolt pedagógus és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő alkalmazotti létszámot a közalkalmazotti jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma 
szerint kell figyelembe venni. 

 
12.5. A szakképző intézményben foglalkoztatott oktatók után kizárólag akkor vehető 

igénybe a kiegészítő támogatás, ha ezen támogatásra az oktató után a fenntartó 2020. 
július 1-jét megelőzően is jogosult volt. 

 
13. 1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcím 
 
13.1. Az óvodában foglalkoztatott nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottaknak esetén a kiegészítő támogatást a 2. melléklet 18. 
pontja szerint kell megállapítani. 

 
13.2. A támogatás szempontjából nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottaknak a köznevelési Kjtvhr. 4. melléklete szerint elismerhető létszáma 
vehető figyelembe, de legfeljebb a 2022. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők - 
teljes munkaidőre átszámított - átlagos létszáma, egy tizedesre kerekítve. 

 
13.3. Az év végi elszámolás a 2022. évben havonta, ténylegesen foglalkoztatott nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítők teljes munkaidőre átszámított és egy tizedesre 
kerekített átlagos létszáma alapján történik. 

 
13.4. A támogatás szakképző intézményben nem a szakmai alapfeladat-ellátással 

összefüggő feladat ellátására létesített munkakör érdekében foglalkoztatottak után nem 
vehető figyelembe.  
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munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcím 
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pontja szerint kell megállapítani. 

 
13.2. A támogatás szempontjából nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
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14. 1.4.3. Diabétesz ellátási pótlék jogcím 

 
14.1. A fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai, tanulói jogviszonnyal 

rendelkező, 1-es típusú diabétesszel élő, 14 év alatti gyermekek, tanulók speciális 
napközbeni támogatását ellátó pedagógus, vagy a legalább érettségivel rendelkező, 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak 
számított létszáma után. Ha a nevelési-oktatási intézménnyel - feladatellátási 
helyenként vizsgálva - 1-es típusú diabétesszel élő, 14 év alatti gyermek, tanuló áll 
óvodai, tanulói jogviszonyban, akkor egy fő, feladatellátási helyenként minden öt ilyen 
gyermek, tanuló után további egy-egy fő alkalmazott vehető figyelembe.  

14.2. A támogatás a 2022. január 1-je december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott, a 
diabéteszes gyermek/tanuló ellátásában részt vevő pedagógusok, vagy a legalább 
érettségivel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők teljes munkaidőre 
átszámított, egy tizedesre kerekített éves átlaglétszáma alapján illeti meg a fenntartót. 

 
15. 1.5. A nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye 

által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működésének támogatása jogcím 
 
A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásához kapcsolódó szabályok: 
 

15.1. Az óvoda esetén, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri, illetve meghaladja a 
nyolc órát, a gyermeket egy főként, ha nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat 
órát, a gyermekek létszámát kettővel elosztva kell figyelembe venni. 

 
15.2. A kollégium és iskola esetén - az alapfokú művészetoktatás kivételével – a 2.6. 

pont a) alpontjában leírtak szerint kell figyelembe venni. 
 

15.3. A pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozásban részt vevőket a 2.6. pont b) alpontban leírtak szerint 
kell figyelembe venni. 

 
15.4. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót - a szakképző 

intézmény kivételével - a nappali oktatásban egy főként kell figyelembe venni. 
 

15.5. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbéralapú 
támogatásnál számított tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni. 

 
15.6. A nemzetiségi önkormányzat a működési támogatás szempontjából az általa 

fenntartott óvoda, kollégium és iskola – az alapfokú művészetoktatás 
kivételével – esetén kizárólag a nemzetiségi nevelésben, oktatásban vagy 
kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban részt vevő 
gyermekeket, tanulókat veheti figyelembe. A nemzetiségi önkormányzat által 
fenntartott óvodában nem nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek után 
a fenntartót a 2. melléklet 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím szerinti 
támogatás illeti meg. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolában 
alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók után e támogatásra a 
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fenntartó akkor jogosult, ha az általa fenntartott alapfokú művészeti iskolában 
a nemzetiségi nevelés-oktatás megfelel az alapfokú művészetoktatásról szóló 
jogszabály nemzetiségi nevelést-oktatást szabályozó előírásainak. 

 
15.7. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben 

működik, a tanulók után e támogatásra a fenntartó nem jogosult. 
 

15.8. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási, illetve szakképző 
intézmény esetében a nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, 
tanulólétszámot (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) egy tizedesre 
kerekítve kell kiszámítani. 

 
15.9. A nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi 

személye a működési támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a 
támogatás teljes összegét a köznevelési feladatot ellátó intézményei, illetve 
azok köznevelési feladatainak támogatására fordítani. 

 
16. 1.6. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által az iskolában szervezett 

hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó támogatás jogcím 
 
16.1. 1.6.1. Hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatás 
 

16.1.1. A 42. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott 
tankönyvtámogatást a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye a 
hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz 
olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. 

 
16.1.2. A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2022. 

augusztus 25-éig folyósítja a kincstár. 
 
16.2. 1.6.2. Hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó 

átlagbéralapú támogatás 
 

16.2.1. A 42. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott támogatás 
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve kell 
megállapítani a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami és 
a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett hit- és 
erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített 
tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei 
tanulólétszámok (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik. 
16.2.2. A 42. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott támogatás 
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve kell 
megállapítani a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az egyházi 
köznevelési és szakképző intézményben szervezett hittanoktatásban részt vevő 
tanulók 8 fős csoportja után 1-8. évfolyamon heti 24 teljesített tanórával, 9-12. 
évfolyamon heti 12 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának 
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16.2.1. A 42. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott támogatás 
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve kell 
megállapítani a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami és 
a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett hit- és 
erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített 
tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei 
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megállapítani a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az egyházi 
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tanulók 8 fős csoportja után 1-8. évfolyamon heti 24 teljesített tanórával, 9-12. 
évfolyamon heti 12 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának 

meghatározása a tanévi október 1-jei tanulólétszámok (a költségvetési éven belül 8 és 
4 havi létszám) alapján történik. Nem igényelhető támogatás azon tanulók létszáma 
után, akikre tekintettel a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye a 11. 
melléklet I. pont 2. Hittanoktatás támogatása megnevezésű céltámogatást igénybe 
veszi. 

 
16.3. A támogatások kizárólag az állami és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában 

működő iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint az egyházi 
köznevelési és szakképző intézményben szervezett hittanoktatáshoz kapcsolódó 
feladatokra használhatók fel. 

 
17. 1.7. Intézményi gyermekétkeztetési támogatás jogcím 

 
A támogatásokat elsősorban a gyermekek, tanulók étkeztetési kiadásaira kell fordítani, a 

fennmaradó összeg a gyermekétkeztetés megszervezésével összefüggő és igazolható 
működési és felhalmozási kiadásokra számolható el. A kincstár az ellenőrzésekor az 
étkeztetésben részt vevők számára a Gyvt. szerint meghatározott térítési díjból 
származó elvárt bevételek éves összegével csökkentett kiadások vizsgálatával állapítja 
meg a támogatás felhasználásának jogszerűségét. 

 
18. 1.7.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím 

 
A nevelési-oktatási intézmény fenntartóját kötött felhasználású támogatás illeti meg a 2. 

melléklet 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcímen. 
 

19. 1.7.2. Kiegészítő gyermekétkeztetés támogatás az óvodai ellátásban részesülő gyermekek 
ingyenes étkeztetéséhez jogcím 
 
19.1. A fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai ellátásban részesülő, a Gyvt. 

21/B. § (1) bekezdés szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek 
után. 

 
19.2. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet 48.3. pontjában 

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 2022. január 1-je és december 31-e között az 
ingyenesen étkezők naponként összesített létszámát el kell osztani 220 nappal. 

20. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye esetén alkalmazandó további 
elszámolási szabályok: 
 
20.1. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye esetén a 42. § (1) bekezdés 

a)-b) pontja, c) pont cc) alpontja és d) pontja szerinti támogatás összesített 
egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben 
kerül sor akként, hogy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási, szakképző intézményekben és pedagógiai szakszolgálati 
intézményekben kimutatott - a gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő - éves 
összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és 
intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell 
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a) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati, a 
kötelező köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben realizált 
bevételekkel és 

b) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat 
és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye az állam, illetve a 
települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, szakképző 
intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett 
hozzájuthat.  

 
20.2. Az elszámolás során a 20.1. pontban meghatározott összesített kiadások között nem 

vehető figyelembe az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben 
meghatározott Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton 
teljesített kiadások összege. 

 
20.3. A 20.1. pontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési 

önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe, szakképző intézménybe 
vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra, 
képzésben részt vevő személyre jutó összegéből a támogatások tényleges gyermek-, 
tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év március 31-éig 
megvalósult elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy 
gyermekre, tanulóra, képzésben részt vevő személyre jutó együttes összegét. 
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a) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati, a 
kötelező köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben realizált 
bevételekkel és 

b) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat 
és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye az állam, illetve a 
települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, szakképző 
intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett 
hozzájuthat.  

 
20.2. Az elszámolás során a 20.1. pontban meghatározott összesített kiadások között nem 

vehető figyelembe az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben 
meghatározott Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton 
teljesített kiadások összege. 

 
20.3. A 20.1. pontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési 

önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe, szakképző intézménybe 
vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra, 
képzésben részt vevő személyre jutó összegéből a támogatások tényleges gyermek-, 
tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év március 31-éig 
megvalósult elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy 
gyermekre, tanulóra, képzésben részt vevő személyre jutó együttes összegét. 

 

9. melléklet a 2021. évi … törvényhez 

Egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások 

 
I. Előirányzatok és támogatások 
 

 
 

Jogcímszám Támogatási jogcím 
Előirányzat 

(millió 
forintban) 

Fajlagos összeg 

1 1. A nem állami szociális fenntartó részére 
központi költségvetésből biztosított 
támogatás 

171 266,2 
 

2 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján 
számított béralapú támogatás 

 
4 500 000 

forint/év/foglalkoztatott 
3 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak 
kiegészítő támogatása 

 
2 418 560 

forint/év/foglalkoztatott 

4 1.3. Gyermekvédelmi szakellátási 
intézményben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak minősítésével 
összefüggő kiegészítő támogatás  

 

5 1.3.1. Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. 
fokozatba lépés  

 

6 1.3.1.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű  
432 000 forint/fő/év 

7 1.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű  
520 000 forint/fő/év 

8 1.3.2. Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 
fokozatba lépés  

 

9 1.3.2.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű  
1 611 000 forint/fő/év 

10 1.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű  
1 820 000 forint/fő/év 

11 2. Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék 17 388,2 

 

12 3. A bölcsődei ellátásban részesülő 
gyermekek ingyenes étkeztetése  

28 400 forint/fő/év 

13 4. A szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás, az utcai 
szociális munka, a krízisközpont, a 
félutas ház és a titkos menedékház 
fenntartóját megillető költségvetési 
támogatás  

 

14 4.1. Szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás  

9 370 000 
forint/év/szolgálat 

15 4.2. Utcai szociális munka 

 

8 338 000 
forint/év/szolgálat 

16 4.3. Krízisközpont 
  

17 4.3.1. Krízisközpont 
 

6 000 000 
forint/év/szolgálat 

18 4.3.2. Félutas ház 
 

4 000 000 
forint/év/félutas ház 

19 4.4. Titkos menedékház 
 

16 000 000 
forint/év/szolgálat 

20 5. Biztos Kezdet Gyerekházak 875,1 
 

21 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját 
megillető költségvetési támogatás 

 
8 145 840 

forint/év/Gyerekház 

9. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 
 
1. 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás 

jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok 
 
1.1. Az e melléklet szerinti támogatások 2023. január 31-ig használhatók fel. 
 
1.2. Autizmus: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, valamint a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. melléklet II. Rész Pervazív fejlődési zavarok (BNO 
F84.0-F84.9) szerinti fogyatékosság. 
 
1.3. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott 
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot. 
 
1.4. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe venni, 
amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával 
fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb 
okból – távollévőket is figyelembe kell venni. A Szoctv. szerinti intézményi jogviszony 
egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik. 
 
1.5. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak száma 
egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott 
férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. A Gyvt. 100. § (5) 
bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás nevelőszülő, illetve 
gyermekotthon, utógondozó otthon által történő biztosítása esetén az ellátottak száma éves 
átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban 
meghatározott – nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. 
Amennyiben a befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő férőhelyszámnál, e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni. 
 
1.6. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-
(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3a) bekezdése szerinti – nyilvántartásba vétele, 
valamint a jogszabály szerinti időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás 
igénybevételére a nem állami szociális fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a 
nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. 
 
1.7. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely az adott 
szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve, és a Szoctv. 58/A. 
§-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti szolgáltatóra, 
intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra befogadást nyert, vagy a 
támogatásra befogadás nélkül is jogosult. 
 
1.8. A 12-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona) 
esetében a támogatás az OEP-finanszírozással együtt is igénybe vehető. 
 
1.9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a következő 
sajátos szabályok vonatkoznak: 
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1.9.1. Ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, és a Gyvt. 45. § (6) bekezdése 
alapján az utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelmére átmeneti gondozásban 
részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési 
szolgáltatásban részesül, a bölcsődei ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító 
intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem 
állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 42. § (1) 
bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 42. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti támogatásra jogosult. 
 
1.9.2. Ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az 
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz 
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem 
állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 42. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontja 
szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 42. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásra jogosult. 

 
1.10. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e melléklet 
szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban: adatszolgáltatási 
kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi 
szolgáltatásban részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál 
az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette az 1.6. pont 
szerinti időszakos jelentést. 
 
1.11. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető 
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított 
ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén. 
 
1.12. A 2. melléklet I. rész 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím, 1.3.2.6.1. 
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 
- önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. 
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. 
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek 
- önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény jogcím, 1.3.2.12.1 
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.12.3 Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) 
pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcím, 1.3.2.13.1. 
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.13.2. Hajléktalanok 
átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.13.3. 
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.13.4. Hajléktalanok 
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éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.13.9. 
Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcím, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcím, 1.3.2.15. 
Közösségi ellátások jogcím, 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, 1.4.1.1. Intézményi 
gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás 
tekintetében az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím 
szerinti támogatást a nem állami szociális fenntartók az általuk fenntartott intézményben 
foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adójához, és az intézmény működésével összefüggő egyéb kiadásaikhoz használhatják fel. 
Ezen támogatások – a 2. melléklet II. rész 1.1. pontjától eltérően – 2023. január 31-éig 
használhatóak fel. 

 
1.13. Idősek otthonában demens személyek ellátása esetében a támogatás igénybevételéhez 
a 2019. január 1-je előtt kiállított demenciakórkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát 
igazoló szakvélemények is elfogadhatók. 
 

2. 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás jogcím 
 
2.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 
meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú feladathoz kötött támogatást 
biztosít a bentlakást nyújtó szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. 
 
2.2. Az átlagbéralapú támogatás a fenntartók által fenntartott intézményben foglalkoztatott 
munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, 
és az intézmény működésével összefüggésben használható fel. 
 
2.3. A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés 
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely 
nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben 
a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-ánál. Az 
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok 
számát 365-tel kell osztani. 
 
2.4. A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása 

Gsz = L1/4 
ahol: 
Gsz = 2022. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre 
kerekítve, 
L1= adott évre a 2.3. pont szerinti összes ellátotti létszám négy tizedesre 
kerekítve. 

 
2.5. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása 

T = Gsz*Ksz1*Ábsz 
ahol: 
Ábsz = 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás 
jogcím szerinti fajlagos összeg 
Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó 
korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként. 
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 A B C D E 

 Főtípus Típus Altípus 
Szorzó
szám 
(Ksz1) 

Kiegészítő rendelkezések 

1 

S
zociális [ S

zoctv. 57. § (2) bekezdés, a hajléktalanok átm
eneti intézm

ényei kivételével] 

ápolást, gondozást igénylő ellátás 

idősek otthona (átlagos 
ellátás)  

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 

2 
idősek otthona (demens 

ellátás) 
1,19 

A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiáter, neurológus, 
geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását 
biztosítják. Az e pont szerinti támogatás vehető igénybe az 
idősek Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti tartós bentlakásos 
intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demenciakórkép 
súlyos, vagy középsúlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 

3 
idősek otthona (emelt 

szintű ellátás) 
0,19 

A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én 
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú 
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 
31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen 
gondozott – a 2. altípus szerint súlyos, vagy középsúlyos 
demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg a 
fenntartót. 

4 
pszichiátriai betegek 

otthona 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

5 szenvedélybetegek otthona 1,05 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

6 
fogyatékos személyek 

otthona 
1,30 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és 
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

7 hajléktalanok otthona 1,05 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát 
tartanak fenn. 

8 

rehabilitációs intézm
ény 

pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye 

1,14 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

9 
szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye 
1,14 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.  
A 12-16 év közötti ellátottak után a fenntartó a támogatás 
365%-ára jogosult azzal, hogy e magasabb összegű támogatás 
utoljára azon év december 31-éig vehető igénybe, amelyben 
az ellátott a 16. életévét betölti. 

10 
fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

11 
hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye 
0,80 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézményét tartanak fenn. 

12 

lakóottho
nok 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,84 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs 
célú lakóotthonát üzemeltetnek. 
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13 
fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
1,23 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú 
lakóotthont üzemeltetnek. 

14 

fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú 
lakóotthona (autista 

személy ellátása) 

1,50 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú 
lakóotthont üzemeltetnek és autista diagnózisú személyt 
látnak el. 

15 
pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,76 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

16 
szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,76 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

17 

átmeneti 
elhelyez

ést 
nyújtó 

intézmé
nyek 

időskorúak gondozóháza 0,93 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát 
tartanak fenn. 

18 
fogyatékos személyek 

gondozóháza 
0,96 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek 
gondozóházát tartanak fenn. 

19 
pszichiátriai betegek 

átmeneti otthona 
0,99 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek 
átmeneti otthonát tartanak fenn. 

20 
szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 

0,99 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek átmeneti 
otthonát tartanak fenn. 

21 
támogat

ott 
lakhatás 

támogatott lakhatás 
fogyatékos személyek 

részére 
1,19 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást fogyatékos személyek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.5. 
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen 
jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
demens nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím és a 
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt 
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intézmény jogcím szerinti támogatással együtt nem vehető 
igénybe. 

22 

támogatott lakhatás 
fogyatékos személyek 

részére (magas gondozási 
szükséglet) 

1,43 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást fogyatékos személyek részére, és az általuk 
gondozott személy a Szociális Ágazati Portálon közzétett 
Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző 
adatlap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi 
függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül egy 
kategóriában teljes támogatást igényel. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.5. 
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen 
jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
demens nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím és a 
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt 
intézmény jogcím szerinti támogatással együtt nem vehető 
igénybe. 

23 

támogatott lakhatás 
fogyatékos személyek 

részére (fokozott 
gondozási szükséglet) 

1,50 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást fogyatékos személyek részére, és az általuk 
gondozott személy a Szociális Ágazati Portálon közzétett 
Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző 
adatlap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi 
függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább kettő 
kategóriában teljes támogatást igényel. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.5. 
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen 
jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
demens nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló 



5278 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 

feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím és a 
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt 
intézmény jogcím szerinti támogatással együtt nem vehető 
igénybe. 

24 
támogatott lakhatás 
pszichiátriai betegek 

részére 
0,77 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást pszichiátriai betegek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.5. 
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen 
jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.1. Fogyatékos 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. 
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím és a 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter által kijelölt intézmény jogcím szerinti 
támogatással együtt nem vehető igénybe. 

25 
támogatott lakhatás 

szenvedélybetegek részére 
0,74 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.5. 
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen 
jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.1. Fogyatékos 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott 
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pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. 
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím és a 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter által kijelölt intézmény jogcím szerinti 
támogatással együtt nem vehető igénybe. 

26 

Gyermek
védelem 
[Gyvt. 

15. § (3) 
bekezdés 
a) és b) 
pontja] 

otthont 
nyújtó 
ellátás 

nevelőszülőnél biztosított 
otthont nyújtó ellátás 

0,91 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal nevelésbe 
vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves 
gyermekek után, akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre és 
nem minősítették őket különleges, speciális vagy kettős 
ellátási szükségletűnek.  

27 
nevelőszülőnél biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,08 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti 0-3 éves 
életkorú különleges szükségletű gyermekek, 
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján különleges szükségletű 
gyermekek, 
c) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 
szerinti különleges szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.  
A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás támogatására 
való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges 
ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a nevelőszülői 
hálózat vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas a 
különleges ellátás integrált biztosítására, a nevelőszülői 
hálózatban ellátott különleges ellátási szükségletű gyermek 
után a 26. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

28 
nevelőszülőnél biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás 
1,12 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján speciális szükségletű 
gyermekek, 
b) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális 
szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a nevelőszülői 
hálózat vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas a 
speciális ellátás integrált biztosítására, a nevelőszülői 
hálózatban ellátott speciális ellátási szükségletű gyermek után 
a 26. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

29 

nevelőszülőnél együttesen 
biztosított gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás 

1,12 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján kettős szükségletű gyermekek, 
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b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kettős 
szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a nevelőszülői 
hálózat vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas a 
különleges és speciális ellátás együttes biztosítására, a 
nevelőszülői hálózatban ellátott kettős szükségletű gyermek 
után a 26. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

30 
gyermekotthonban 

biztosított otthont nyújtó 
ellátás 

1,44 
A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó fenntartó 
veheti igénybe, azokra a – gyámhatósági határozattal 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 
éves gyermekekre, akik az általa fenntartott 
gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek elhelyezésre és 
nem minősítették őket különleges, speciális vagy kettős 
szükségletűnek. 

31 
lakásotthonban biztosított 

otthont nyújtó ellátás 
1,44 

32 

különleges 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

2,12 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) 
bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti 0-3 éves 
életkorú különleges szükségletű gyermekek, 
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján különleges szükségletű 
gyermekek, 
c) nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) 
pont aa) alpontja szerinti különleges szükségletű 
gyermekek 

után veheti igénybe. 
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermek esetében a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye nem 
szükséges. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a gyermekotthon, 
lakásotthon vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az 
alkalmas a különleges ellátás biztosítására, a 
gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott különleges 
ellátási szükségletű gyermek után a 30-31. altípus szerinti 
támogatás vehető igénybe. 

33 

különleges lakásotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

2,12 

34 

szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben 

biztosított különleges 
gyermekvédelmi ellátás 

2,12 

35 

speciális 
gyermekotthonban, 

speciális lakásotthonban, 
gyermekotthon speciális 
csoportjában biztosított 

gyermekvédelmi speciális 
ellátás 

2,48 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján speciális szükségletű 
gyermekek, 
b) nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a gyermekotthon, 
lakásotthon vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az 
alkalmas a speciális ellátás biztosítására, a 
gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott speciális ellátási 
szükségletű gyermek után a 30-31. altípus szerinti támogatás 
vehető igénybe. 

36 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás 

 
2,16 

37 

szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben 

biztosított gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

2,16 
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38 

gyermekotthonban 
együttesen biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás 

2,16 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott:  

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján kettős szükségletű gyermekek, 
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kettős 
szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a gyermekotthon, 
lakásotthon vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az 
alkalmas a különleges és speciális ellátás együttes 
biztosítására, a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott 
kettős szükségletű gyermek után a 30-31. altípus szerinti 
támogatás vehető igénybe. 

39 

lakásotthonban együttesen 
biztosított gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás 

2,16 

40 

különleges 
gyermekotthonban 

együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás 

2,16 

41 

különleges lakásotthonban 
együttesen biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás 

2,16 

42 

speciális 
gyermekotthonban, 

speciális lakásotthonban, 
gyermekotthon speciális 
csoportjában együttesen 

biztosított gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás 

2,48 

43 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban együttesen 
biztosított gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás 

2,16 

44 

szociális törvény hatálya 
alá tartózó intézményben 

együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás 

2,16 

45 

utógond
ozói 

ellátás 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
a)-c) pontja alapján 

nevelőszülőnél biztosított 
utógondozói ellátás 

0,90 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c) 
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal 
felnőtt után, ha a fiatal felnőttet a gyámhivatal nevelőszülőnél 
helyezte el. 

46 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
utógondozó otthonban, 

utógondozó lakásotthonban 
biztosított utógondozói 

ellátás 

1,28 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) 
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal 
felnőtt után. 
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47 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

utógondozói ellátás  

1,28 

48 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
különleges és speciális 

gyermekotthonban, 
különleges és speciális 

lakásotthonban biztosított 
utógondozói ellátás  

1,28 

49 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

külső férőhelyen biztosított 
utógondozói ellátás 

1,31 

50 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján biztosított 

utógondozói ellátás 
gyermekotthonban/lakás-

otthonban, különleges 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, speciális 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, 
utógondozó otthonban, 

külső férőhelyen 

1,13 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal 
felnőtt után. 

51 

Gyermek
védelem 
[Gyvt. 
15. § (2) 
bekezdés 
c) pontja] 

gyerme
kek 

átmeneti 
gondozá

sa 

Gyvt. 45. § (6) bekezdése 
alapján az utógondozói 

ellátásban részesülő szülő 
kérelemére átmeneti 

gondozásban részesülő 
gyermekek 

1,44 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek az 
átmeneti gondozást a Gyvt. 45. § (6) bekezdése alapján az 
utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelemére gyermeke 
számára biztosítják. 

52 
helyettes szülőnél 

biztosított átmeneti ellátás 
0,80 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon átmeneti gondozás 
biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli 
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység 
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 
alapján jogosultak, illetve a jogszabályban meghatározottak 
szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli 
megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a 
helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre fordítható. 

53 
gyermekek átmeneti 

otthonában biztosított 
átmeneti ellátás 

0,94 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek átmeneti 
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.  

54 
családok átmeneti 

otthonában biztosított 
átmeneti ellátás 

0,83 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti gondozását 
biztosító intézményt tartanak fenn. 

55 

családok átmeneti 
otthonában külső 

férőhelyén biztosított 
átmeneti ellátás 

0,70 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti otthona 
külső férőhelyén biztosítanak ellátást. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5283

 
2.6. A nevelőszülői alapdíj támogatása 

T = Nsz*Nszad 
ahol: 
Nsz = nevelőszülők becsült létszáma két tizedesre kerekítve, amely nem lehet 
több a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszámnál, 
Nszad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad 
részének szociális hozzájárulási adóval számított összege * 365 nap 

 
2.7. Elszámoláskor az Nszad megegyezik a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a 
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális 
alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási adóval számított összege * a 
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma. 
 
2.8. Az összes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma nem 
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám és a működési napok 
számának szorzatát. 
 

3. 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak kiegészítő támogatása jogcím 
 
3.1. A központi költségvetés elismert átlagbéralapú feladathoz kötött kiegészítő támogatást 
biztosít a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a gyermekvédelmi szakellátási 
intézmény nem állami fenntartói részére. 
 
3.2. A kiegészítő támogatás a fenntartók által fenntartott intézményben pedagógus-
munkakörben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben használható fel. 
 
3.3. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak elismert létszámának meghatározása 

Gypl ≤ L2/4*Ksz2 
ahol: 
Gypl = adott évre a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma, amely 
tervezéskor az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak éves 
becsült száma, az elszámolásnál a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
összesített éves száma osztva 365-tel, a 2. pontban elismert, Ksz1 szorzószámmal 
korrigált szakmai munkatárs létszámon belül elismert pedagóguslétszám,  
L2 = szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám,  
Ksz2 = az alábbi szolgáltatások biztosításához kapcsolódó korrekciós 
szorzószám, intézménytípusonként: 
- nevelőszülői hálózat: 0,09 
- gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás: 0,58 
- különleges gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás: 0,75 
- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás: 1,42 
- utógondozó otthon: 0,68 

 
3.4. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának (T) számítása 

T = Gypl * Gyszp 
ahol 
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Gyszp = 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő támogatása jogcím szerinti fajlagos 
összeg 
 

4. 1.3. Gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak minősítésével összefüggő kiegészítő támogatás jogcím 

 
4.1. A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert 
minősítés alapján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c)–e) pontjai szerinti fokozatba besorolt, 2022. 
január 1-jén pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert 
minősítéssel járó bérnövekményéhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adójához támogatást nyújt. 
 
4.2. A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2020. 
december 31-éig szerezték meg. 
 
4.3. Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2022. február hónaptól a fenntartót azon 
pedagógusok után, akik a minősítést 2021. évben szerezték meg. 
 
4.4. A pedagógus-munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi 
szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak személyes adatait 
tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartása alapján 
számított éves átlaglétszámot kell érteni. A támogatással kapcsolatos igénylésre, 
pótigénylésre, lemondásra, folyósításra, elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre az 
egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 
Korm. rendelet 1-26. §-át kell alkalmazni. 
 
4.5. A támogatást az e melléklet 3. pont szerinti támogatásra is jogosult fenntartó veheti 
igénybe. 
 

5. 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím 
 
5.1. A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2022. január-december 
havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, az 
egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok közterheihez, ha a fenntartó 

 
5.1.1. a 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a 43. § (6) bekezdés szerint támogatásban 
részesül, vagy  
 
5.1.2. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási 
szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy 
 
5.1.3. család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési 
önkormányzattal 2022. évre érvényes – a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-
a szerinti – ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt.  

 
5.2. A 2. melléklet II. rész 21.1.8. pontja szerinti, települési önkormányzattól történő 
feladat-, illetve intézményátvétel esetén a fenntartó a tényleges átadás-átvétel időpontjától 
jogosult a támogatásra, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel. 
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5.3. A támogatás éves összegének meghatározása 
T = Plsz*Kjtvhr. szerinti pótlék összege*12*(1+ a szociális hozzájárulási adó 
mértéke), de legfeljebb a kifizetett szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint azok szociális hozzájárulási adója, 
ahol 
Plsz = a szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra 
jogosult foglalkoztatottak száma, amely a támogatás igénylésekor a szociális 
ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult 
foglalkoztatottak éves becsült átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban, 
illetve azzal egy tekintet alá eső - a Szoctv. 94/L. §-ában és a Gyvt. 145. §-ában 
szabályozott - jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály figyelembevételével; 
a támogatás elszámolásakor a foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma 
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve azzal egy tekintet alá eső - a Szoctv. 94/L. 
§-ában és a Gyvt. 145. §-ában szabályozott - jogviszonyban töltött idő és fizetési 
osztály figyelembevételével, 
Kjtvhr. szerinti pótlék összege= a Kjtvhr. szerinti összeg, azzal, hogy év közbeni 
változása esetén az új összeget annak hatálybalépése szerint az új összeggel kell 
korrigálni 

 
5.4. A szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék igénylésére, 
pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére 
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 
Korm. rendelet 1-26. §-át kell alkalmazni. 
 
5.5. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. szerinti 
szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges 
bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. 
 
5.6. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak, egészségügyi 
kiegészítő pótléknak a Kjtvhr.-ben meghatározott összegén felül nyújtott összege és azok 
közterhei kifizetéséhez. 
 
5.7. A támogatás kizárólag a 2022. évvel összefüggésben felmerült, a szociális ágazati 
összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra kifizetett, továbbá azoknak 
ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen 
kifizetés nem teljesíthető. 
 
5.8. A támogatásra a fenntartó a szociális ágazatot irányító miniszter által kijelölt 
diszpécserszolgálatban foglalkoztatottak után is jogosult, amennyiben az 5.1.1. pont vagy 
5.1.2. pont valamelyike alapján támogatást vesz igénybe. Az igényléshez mellékelni 
szükséges a szociális ágazatot irányító miniszter kijelölő nyilatkozatát. 
 

6. 3. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím 
 
6.1. A 43. § (1) bekezdésben meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az 
általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után. 
 
6.2. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet II. rész 48.3. 
pontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2022. 
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január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek 
száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal. 
 

7. 4. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, 

a krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési 

támogatás jogcím 

 
A támogatásra a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai 
szociális munka, a krízisközpont és a félutas ház finanszírozási szerződéssel, illetve a titkos 
menedékház támogatási szerződéssel rendelkező fenntartója jogosult. 
 

8. 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím 
 
A támogatásra a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartására vonatkozó támogatási szerződéssel 
rendelkező fenntartója jogosult.  
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10. melléklet a 2021. évi … törvényhez 

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásai 

 
I. Előirányzatok és támogatások 

 Jogcím-
szám Támogatási jogcím 

Előirányzat 
(millió 

forintban) 

Fajlagos 
összeg 

1 1. 
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok (együtt: 
helyi nemzetiségi önkormányzatok) és az országos nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásai 

   

2 1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatásai   

3 1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
működésének támogatása 2 155,9 520 000 

forint/év 

4 1.1.1.1. 

A települési nemzetiségi önkormányzatok működésének 
támogatása, ha a településen a legutóbbi népszámlálásnak az 
adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott 
válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma 
meghaladja az 50 főt 

 1 040 000 
forint/év 

5 1.1.1.2. 

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha a 
megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi 
kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok száma legalább 10, de legfeljebb 20 

 1 040 000 
forint/év 

6 1.1.1.3. 

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha a 
megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi 
kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok száma meghaladja a 20-at 

 2 080 000 
forint/év 

7 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
feladatalapú támogatása 1 747,1   

8 1.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása   

9 1.2.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 2 527,6 
3.2. pontban 

meghatározott 
összeg 

10 1.2.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása 1 923,7 

4.2. pontban 
meghatározott 

összeg 
 

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 
 
1.  1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása 

jogcímre vonatkozó szabályok 
 
1.1.  Az előirányzat összegének megbontása: 

 
1.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege – 
a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a helyi nemzetiségi 
önkormányzat vonatkozásában 982,3 millió forint. 

 

10. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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1.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 1 173,6 millió forint. 

 
1.2. A működési támogatás megállapításának és folyósításának szabályai  

 
1.2.1. A működési támogatásra való jogosultság szempontjából települési 
nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi 
önkormányzatot is. 
 
1.2.2. Az 1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének 
támogatása jogcím egész éves fajlagos összegére a 2022. január 1-jén a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. Amennyiben a helyi 
nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a helyi nemzetiségi 
önkormányzat a törzskönyvi bejegyzést követő hónap első napjától jogosult az 
időarányos működési támogatásra. 
 
1.2.3. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, akkor 
a megszűnés hónapjának utolsó napjáig a működési támogatás időarányos része illeti 
meg. 
 
1.2.4. A kincstár a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős 
minisztereket (a továbbiakban: miniszter) 2022. január 10-éig tájékoztatja a 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról. Ha a 
helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a kincstár a helyi 
nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi bejegyzését követően haladéktalanul 
tájékoztatja ennek tényéről a minisztert. 
 
1.2.5. A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési 
támogatás összegének honlapján való közzétételéről 2022. január 20-áig intézkedik. 
Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a miniszter a kincstár 
1.2.4. pont szerinti tájékoztatását követő 8 napon belül teszi közzé az érintett helyi 
nemzetiségi önkormányzatot megillető működési támogatás összegét.  
 
1.2.6. A működési támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói 
okirat közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg. 
 
1.2.7. A miniszter a működési támogatást az éves támogatásra jogosult helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2022. január 31-éig és 
2022. június 30-áig folyósítja a kincstár útján. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat 
év közben alakul, akkor a működési támogatást a miniszter a kincstár útján az 1.2.5. 
pont szerinti közzétételt követő hónap utolsó napjáig folyósítja. 

 
1.3. A működési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai 

 
1.3.1. A működési támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2022. december 31-
éig használhatja fel.  
 
1.3.2. A működési támogatás kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint 
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a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési és 
a 2.4.2. pont szerinti nemzetiségi feladatok ellátását biztosító működési és 
felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az 
„Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-
szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások 
vehetők figyelembe. 
 
1.3.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról legkésőbb 2023. 
március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, 
amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi 
nemzetiségi önkormányzatot. 
 
1.3.4. A működési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a 
szerint számol el a miniszter felé. 
 

2.  1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 
jogcímre vonatkozó szabályok 

 
2.1. Az előirányzat összegének megbontása: 

 
2.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege – a 
roma helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok vonatkozásában 1187,1 millió forint. 
 
2.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 560,0 millió forint. 

 
2.2. A feladatalapú támogatás fajlagos összegének meghatározása 

 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi feladatalapú támogatásának fajlagos 
összegét az 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 
támogatása jogcím előirányzat összege és a 2.3. A feladatalapú támogatás 
megállapításának és folyósításának szabályai pont szerint a támogatásra való 
jogosultsági szabályoknak megfelelő helyi nemzetiségi önkormányzatok részére 
meghatározott összes pontszám hányadosaként kell meghatározni. 

 
2.3. A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának szabályai 

 
2.3.1. A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, 
amely együttesen teljesíti a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti feltételeket. 

 
2.3.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évet megelőző 
évben megtartott legalább kettő képviselő-testületi ülésre vonatkozó 
jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-
éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
2.3.1.2. Ha a Nek. tv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem a 
2.3.1.1. pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a 
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helyi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-éig benyújtja. A 
határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
2.3.2. A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti 
dokumentumokat 2022. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a miniszter 
részére.  
 
2.3.3. A 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti jegyzőkönyvek alapján a miniszter 
megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatását 
megalapozó feladatmutató pontszámot. A 2022. évi feladatalapú támogatás 
megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi nemzetiségi 
önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A 2019. 
évben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi 
nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak 
átlaga. 
 

 
2.3.4. Az 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 
támogatása jogcímhez kapcsolódóan az előirányzatot a települési nemzetiségi és 
területi nemzetiségi önkormányzatok között - az önkormányzatok száma alapján - 
oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok számát 
kétszeresen kell figyelembe venni. A feladatalapú támogatás összege a 2.3.3. pont 
alapján megállapított feladatmutató pontszám és a 2.2. pont szerint meghatározott 
fajlagos támogatási összeg szorzata. 
 
2.3.5. A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a 
támogatás összegét 2022. április 15-éig a honlapján közzéteszi. 
 
2.3.6. A feladatalapú támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói 
okirat közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg. 
 
2.3.7. A miniszter a támogatást a jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
két egyenlő részletben, 2022. április 30-áig és 2022. augusztus 15-éig folyósítja a 
kincstár útján.  
 
2.3.8. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, akkor 
a feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően 
kötelezettségvállalással terhelt része illeti meg. A megszűnés időpontjában a 
feladatalapú támogatásnak a kötelezettségvállalással nem terhelt részét a helyi 
nemzetiségi önkormányzatnak vissza kell fizetnie.  
 

2.4. A feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai 
 
2.4.1. A feladatalapú támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. december 
31-éig használhatja fel.  
 
2.4.2. A feladatalapú támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi 
közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és 
támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
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„Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az 
oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 
 
2.4.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról legkésőbb 
2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, 
amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi 
nemzetiségi önkormányzatot. 
 
2.4.4. A feladatalapú támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a 
szerint számol el a miniszter felé. 
 

3.  1.2.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása jogcímre vonatkozó 
szabályok 

 
3.1. Az előirányzat összegének megbontása: 

 
3.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az 
Országos Roma Önkormányzat kivételével  2 044,4 millió forint. 
 
3.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
az Országos Roma Önkormányzat vonatkozásában  483,2 millió forint. 

 
3.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása  
 

  A B 
 Megnevezés Éves előirányzat 

(millió forintban) 
1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 106,2 
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 94,9 
3 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 457,4 
4 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 192,6 
5 Országos Horvát Önkormányzat és Média 263,6 
6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 121,3 
7 Országos Örmény Önkormányzat és Média 79,6 
8 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 91,3 
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 236,6 

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 131,1 
11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 162,4 
12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 107,4 
13 Országos Roma Önkormányzat és Média 483,2 

 
3.3. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 
megállapításának és folyósításának szabályai 

 
3.3.1. A támogatás – a Nek. tv. alapján létrehozott – az országos nemzetiségi 
önkormányzatot a működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média 
feladatainak ellátásához kapcsolódóan illeti meg. 
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3.3.2. A miniszter a 3.2. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő 
részletekben, a költségvetési év első negyedéve tekintetében legkésőbb 2022. február 
15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a 
kincstár útján. 

 
3.4. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása felhasználásának 
és elszámolásának szabályai 

 
3.4.1. A támogatást az országos nemzetiségi önkormányzat 2022. december 31-éig 
használhatja fel. A támogatás felhasználható a 2021. december havi személyi 
juttatások, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó, továbbá a 2021. december hónapot érintő közüzemi díjak 2022. 
január 31-ig történő kifizetésére. 
 
3.4.2. Az országos nemzetiségi önkormányzat, valamint a nemzetiségi média a 3.2. 
pont szerinti támogatások terhére a miniszter által támogatói okiratban 
meghatározottak szerint a működéséhez és a Nek. tv. 117-119. §-ában és 121-122. §-
ában foglalt közfeladatai ellátásához, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztéséhez 
kapcsolódó működési és felhalmozási jellegű költségeket számolhatja el. 
 
3.4.3. A támogatás felhasználásáról az országos nemzetiségi önkormányzat az Ávr. 
93. §-a szerint számol el a miniszter felé. Az országos nemzetiségi önkormányzat a 
zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot tartalmazó részletes 
szakmai és pénzügyi beszámolóját a zárszámadása elfogadását követő 15 napon belül 
nyújtja be a miniszter számára.  
 
3.4.4. A miniszter az Áht. 54. §-a szerint vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását 
és felhasználását. 
 
3.4.5. Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül 
támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, a rendszeres vagy az időszaki lap 
kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás felhasználásáról 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi 
költségvetésnek megfelelően. 
 

4.  1.2.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
jogcímre vonatkozó szabályok 

 
4.1. Az előirányzat összegének megbontása: 

 
4.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az 
Országos Roma Önkormányzat kivételével 1 727,5 millió forint. 
 
4.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
az Országos Roma Önkormányzat vonatkozásában 196,2 millió forint. 
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4.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 
támogatása  
 

  A B 
 Megnevezés Éves előirányzat 

(millió forintban) 
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 134,7 

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 43,2 

3 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 401,0 

4 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 92,1 

5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 325,1 
6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 62,7 
7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 39,5 
8 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 54,9 
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 279,3 

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 89,7 
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 180,0 
12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 25,3 
13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 196,2 

 
4.3. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 
támogatása megállapításának és folyósításának szabályai 

 
4.3.1. A támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatot a Nek. tv. 117-119. §-
ában és 121-122. §-ában meghatározott közfeladatai ellátása érdekében létrehozott 
nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. 
 
4.3.2. A miniszter a 4.2. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő 
részletekben, a költségvetési év első negyedéve tekintetében legkésőbb 2022. február 
15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a 
kincstár útján. 

 
4.4. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 
támogatása felhasználásának és elszámolásának szabályai 

 
4.4.1. A támogatást az országos nemzetiségi önkormányzat 2022. december 31-éig 
használhatja fel. A támogatás felhasználható a 2021. december havi személyi 
juttatások, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó, továbbá a 2021. december hónapot érintő közüzemi díjak 2022. 
január 31-ig történő kifizetésére. 
 
4.4.2. Az országos nemzetiségi önkormányzat intézményei a 4.2. pont szerinti 
támogatások terhére a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a 
működéséhez és a Nek. tv. 117-119. §-ában és 121-122. §-ában foglalt közfeladatai 
ellátásához, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztéséhez kapcsolódó működési és 
felhalmozási jellegű költségeket számolhatja el. 
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4.4.3. A támogatás felhasználásáról az országos nemzetiségi önkormányzat az Ávr. 
93. §-a szerint számol el a miniszter felé. Az országos nemzetiségi önkormányzat a 
zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot tartalmazó részletes 
szakmai és pénzügyi beszámolóját a zárszámadása elfogadását követő 15 napon belül 
nyújtja be a miniszter számára.  
 
4.4.4. A miniszter az Áht. 54. §-a szerint vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását 
és felhasználását. 
 
4.4.5. Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül 
támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény a támogatás felhasználásáról 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi 
költségvetésnek megfelelően. 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5295

11. melléklet a 2021. évi … törvényhez 

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok 

támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alá besorolt támogatások megosztása 

 

I. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok 
támogatása 

millió forint 

Szám Támogatás megnevezése Támogatás 

1 
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 

támogatása 
3 365,8 

2 Hittanoktatás támogatása 3 600,0 

3 
Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek 

jövedelempótléka 
5 250,0 

4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása 840,0 

5 
Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve 

lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása 
800,0 

6 
A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti 

tevékenységének támogatása 
500,0 

7 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 18,0 

 

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának 
szabályai 

1. A támogatások megállapításának, felhasználásának részletes szabályait a Kormány 

rendeletben állapítja meg. 

11. melléklet a 2021. évi XC. törvényhez
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2021. évi XCI. törvény
a nemzeti adatvagyonról*

Az Országgyűlés felismerve, hogy a  korszerű digitális államkormányzás és gazdaság megvalósítása érdekében, amely 
mesterséges intelligencián és adatelemzésen alapuló technológiák elterjedésével történhet meg, elengedhetetlen egy olyan 
intézményrendszer kialakítása, amely hatékonyság, gazdasági növekedés és a  nemzeti szuverenitás szempontjait egyaránt 
érvényesítve képes megvalósítani a  nemzeti adatvagyon széles körű hasznosítását, valamint hogy az  állampolgárok államba 
vetett bizalmának további erősítése, valamint a  közigazgatás folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében 
az  egyes állami szervek által kezelt, a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó nyilvántartások fokozott biztonságáról való 
gondoskodás elengedhetetlen, a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § (1) E  törvény hatálya a  nemzeti adatvagyonon alapuló adatszolgáltatásra, az  adatszolgáltatás állami koordinációját 
végző, illetve az  adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervezetekre, továbbá a  nemzeti adatvagyon körébe 
tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmére terjed ki.

 (2) E törvényt nem kell alkalmazni
a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti közérdekű adatok és 

közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igényekre;
b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok terjesztése jogának gyakorlására;
c) a  közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a  továbbiakban: Közadat tv.) szerinti, 

a  közfeladatot ellátó szervek által kezelt közadatok és kulturális adatok újrahasznosítás céljából történő 
rendelkezésre bocsátására irányuló igényekre;

d) a közfeladatot ellátó szervek által alaptevékenységük keretében végzett adatszolgáltatásra, adatelemzésre és 
az ezzel összefüggésben jogszabály alapján megállapított díjfizetésre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában
a) nemzeti adatvagyon: a  közfeladatot ellátó szervek által kezelt közérdekű adatok, személyes adatok és 

közérdekből nyilvános adatok összessége;
b) anonimizálás: a  személyes adatok olyan anonim adatokká történő átalakításának folyamata, amelynek 

következtében az érintett többé nem azonosítható;
c) adatelemzés: az  adatok emberi tevékenység kifejtésével, vagy informatikai eszközökkel való feldolgozása, 

és az  elektronikusan rendelkezésre álló adatokból újabb származtatott ismeret előállítása, valamint 
a  feldolgozott adatokból következtetések levonása emberi tevékenység kifejtésével, vagy informatikai 
eszközökkel;

d) általános kormányzati tájékoztató szolgáltatás: Magyarország környezeti, társadalmi, valamint gazdasági 
biztonsága, a  Magyarország területén lakók élete, testi épsége, valamint vagyona megóvása céljából 
a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség által a Kormány, valamint a Kormány tagja részére nyújtott tájékoztatás, 
ha Nemzeti Adatvagyon Ügynökség adatelemzéshez kapcsolódó tevékenysége során e  körbe tartozó 
kockázatot észlel;

e) kormányzati tájékoztatási szolgáltatás: az adatközpontú kormányzati döntés elősegítése céljából, a központi 
kormányzati igazgatási szerv igénylése (a továbbiakban: állami adatigénylés) alapján a Nemzeti Adatvagyon 
Ügynökség által elemzett adatokból származtatott információk nyújtása;

f ) kulcsszolgáltatás: olyan informatikai eszköz kulcsszolgáltató általi biztosítása, amelynek segítségével 
az együttműködő szerv az általa kezelt nyilvántartásban található személyes adatokat anonimizálja a Nemzeti 
Adatvagyon Ügynökség általi adatelemzés céljából;

g) piaci tájékoztatási szolgáltatás: a  nem állami adatigénylés körébe tartozó adatigénylés alapján, a  Nemzeti 
Adatvagyon Ügynökség által elemzett adatokból származtatott információk értékesítése;

h) együttműködő szerv: a személyes adatot tartalmazó nyilvántartást vezető közfeladatot ellátó szerv.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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3. Nemzeti Adatvagyon Ügynökség

3. §  A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a  Kormány által rendeletben kijelölt, a  nemzeti adatvagyon hasznosításával 
kapcsolatos állami feladatokat közfeladatként ellátó szerv vagy szervezet.

4. § (1) A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervként
a) elősegíti és támogatja a Közadat tv. végrehajtását, ennek keretében:

aa) elkészíti a  Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokat 
tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzékét, és gondoskodik azok változásának folyamatos 
nyomon követéséről,

ab) az  általa működtetett internetes honlapon közzéteszi az  aa)  alpont szerinti jegyzéket, egyúttal 
a  honlapon keresztül gondoskodik a  közfeladatot ellátó szervek és a  Közadat tv. szerinti igénylők 
tájékoztatásáról az őket megillető jogok és terhelő kötelezettségek tekintetében, és

ac) a  közfeladatot ellátó szerv vagy az  igénylő erre vonatkozó megkeresése esetén közreműködik 
a  Közadat tv. szerinti újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás megvalósításában, 
ideértve a  kérelem előkészítésében, a  díj megállapításában, az  újrahasznosítási megállapodás 
előkészítésében és a  rendelkezésre bocsátás módjának meghatározásában való közreműködést, 
valamint

b) az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartásból származó személyes adatnak a kulcsszolgáltató szervezet 
által biztosított eszközökkel való anonimizálását követően adatelemzést végez.

 (2) A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség
a) általános kormányzati tájékoztató szolgáltatást,
b) kormányzati tájékoztatási szolgáltatást,
c) piaci tájékoztatási szolgáltatást
nyújt [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: tájékoztatási szolgáltatás].

 (3) A  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladataira és működésére vonatkozó részletes szabályokat a  Kormány 
rendeletben határozza meg.

4. Nemzeti Adatvagyon Tanács

5. § (1) A Nemzeti Adatvagyon Tanács a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormánybizottság.
 (2) A Nemzeti Adatvagyon Tanács

a) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség javaslata alapján dönt a piaci tájékoztatási szolgáltatásra vonatkozó igény 
(a továbbiakban: piaci igény) teljesítése tárgyában,

b) a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség e  törvény szerinti tájékoztatási szolgáltatási tevékenysége során 
érvényesíti a Kormány adatvagyon-politikával kapcsolatos szempontjait,

c) meghatározza a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség e  törvény szerinti tevékenysége során alkalmazandó 
alapelveket.

6. § (1) A Nemzeti Adatvagyon Tanács tagja
a) az e-közigazgatásért felelős miniszter,
b) az informatikáért felelős miniszter, és
c) az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter).

 (2) A Nemzeti Adatvagyon Tanács eljárására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.

5. A tájékoztatási szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok

7. § (1) A tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igényt az igénylő a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére küldi meg.
 (2) A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség az igényt megvizsgálja, ennek során meghatározza, hogy az igény teljesítéséhez 

mely személyes adatot tartalmazó nyilvántartás szerinti adatok elemzése szükséges.
 (3) Ha az  igény teljesítéséhez szükséges, a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség megkeresi az  együttműködő szervet 

annak érdekében, hogy az  általa kezelt nyilvántartásból származó személyes adat kulcsszolgáltató szervezet által 
biztosított eszközökkel való anonimizálását követően az anonimizált adatokat adatelemzés céljából rendelkezésére 
bocsássa.
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 (4) Ha az  igény teljesítéséhez szükséges, a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség bármely közfeladatot ellátó szervet 
megkereshet az általa kezelt közadat rendelkezésre bocsátása érdekében.

 (5) A  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére az  adatok (3) vagy (4)  bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátását 
a megkeresett együttműködő szerv vagy közfeladatot ellátó szerv az indokok megjelölésével megtagadja, ha
a) a  megkeresésben érintett személyes adatokat anonimizálással sem lehetséges megfosztani személyes adat 

jellegüktől,
b) a  megkeresésben érintett közadat a  Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából nem bocsátható 

rendelkezésre, vagy
c) a  megkeresésben érintett közadat vagy az  abból származtatott adat átadása Magyarország 

nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendvédelmi érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
 (6) A  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a  közfeladatot ellátó szervvel vagy együttműködő szervvel megállapodást 

köt az  adatátadás feltételeiről, amely tartalmazza az  adatok rendelkezése bocsátásával közvetlen összefüggésben 
felmerült többletköltségek megtérítését is. E  többletköltségek megállapítására az  együttműködő szervnél vagy 
közfeladatot ellátó szervnél alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni. Az adatok rendelkezésre bocsátásáért 
az  együttműködő szerv vagy a  közfeladatot ellátó szerv az  e  bekezdés szerinti költségtérítésen túl más költséget 
vagy díjat nem követelhet a Nemzeti Adatvagyon Ügynökségtől.

 (7) A  Kormány a  (6)  bekezdés szerinti költségtérítéssel összefüggésben rendeletben további részletszabályokat 
állapíthat meg.

 (8) A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség az igény teljesítését elutasítja, ha
a) az  igény teljesítésében érintett személyes adatokat anonimizálással sem lehetséges megfosztani személyes 

adat jellegüktől,
b) az  igény teljesítésében érintett adat a  Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából nem bocsátható 

rendelkezésre, vagy
c) az  igény teljesítése Magyarország nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendvédelmi érdekeit sérti vagy 

veszélyezteti.
 (9) A  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség az  igény teljesítésekor vagy elutasításakor a  Nemzeti Adatvagyon Tanács 

által az  5.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja alapján meghatározott szempontok és alapelvek figyelembevételével, 
a  piaci igény teljesítésekor vagy elutasításakor a  Nemzeti Adatvagyon Tanács 5.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint 
megállapított döntése alapján jár el.

 (10) A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a (2) bekezdés szerinti adatelemzés eredményét az igénylő részére küldi meg.
 (11) Ha az  igény nem teljesíthető, a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség az  igény elutasításának okáról az  igénylőt 

tájékoztatja.

6. A piaci tájékoztatási szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok

8. § (1) A piaci igény teljesítésekor a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség eljárására a polgári jog általános szabályait és a 7. §-t 
az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a 7. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat keretében meghatározza, hogy
a) a  piaci igény teljesítéséhez mely személyes adatot tartalmazó nyilvántartás szerinti adatok elemzése 

szükséges,
b) a  piaci igény teljesítését, a  piaci igény teljesítését kérővel való megállapodást javasolja-e, és milyen 

feltételekkel javasolja,
c) a piaci igény teljesítését milyen ellenérték fejében javasolja.

 (3) A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a 7. § (8) bekezdésében, valamint a 9. §-ban meghatározott esetek kivételével 
a piaci igényt és a (2) bekezdés szerinti vizsgálati eredményét – a piaci igény teljesítésére vonatkozó javaslata esetén 
a megkötni tervezett megállapodást csatolva – döntésre a Nemzeti Adatvagyon Tanács részére megküldi.

 (4) A  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a  piaci igény teljesítését a  7.  § (8)  bekezdésében foglaltakon túlmenően 
is elutasítja, ha a  Nemzeti Adatvagyon Tanács a  piaci igény elutasításáról szóló döntéséről – az  e  törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott határidőn belül – a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget 
értesítette.

 (5) Ha a  Nemzeti Adatvagyon Tanács a  piaci igény elbírálására vonatkozó döntéséről – az  e  törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben meghatározott határidőn belül – a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget nem értesítette, 
a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a piaci igény teljesítése tekintetében a (3) bekezdés szerinti döntési javaslatában 
foglaltak szerint jár el.
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 (6) A piaci igény teljesítésére a Nemzeti Adatvagyon Tanács döntésének a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséghez történő 
megérkezését, illetve ennek hiányában a döntésre nyitva álló határidő lejártát követően kerülhet sor.

 (7) A  (2)  bekezdés szerinti vizsgálat és az  5.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti döntés függvényében a  Nemzeti 
Adatvagyon Ügynökség a piaci igény teljesítésére vonatkozó megállapodást köt a piaci igény teljesítését kérővel.

 (8) A  (7)  bekezdés szerinti megállapodásra egyebekben a  kutatási szerződés szabályait azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy
a) a piaci igény teljesítését kérő a piaci igényben rögzítetteken túl további utasítást nem adhat,
b) a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a  piaci igény teljesítését kérő hozzájárulása nélkül is igénybe vehet 

közreműködőt.

9. § (1) A  Nemzeti Adatvagyon Tanács egyes piaciigény-típusok teljesítésére vonatkozóan általános jelleggel előzetes 
döntési álláspontot adhat a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére, ha ezen piaciigény-típusok előzetesen 
egyértelműen beazonosíthatók és körülírhatók.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti előzetes döntési álláspont alapján beazonosított piaci igény esetén a Nemzeti Adatvagyon 
Ügynökség nem küldi meg a 8. § (3) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvagyon Tanács részére a piaci igényt, annak 
teljesítése nem függ a Nemzeti Adatvagyon Tanács döntésétől.

7. Az anonimizáláson alapuló adatelemzésre vonatkozó különös szabályok

10. § (1) Ha a  tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítéséhez személyes adatot tartalmazó nyilvántartásból származó 
anonimizált adatok elemzése szükséges, a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség az  anonimizált adatok részére való 
rendelkezésre bocsátása érdekében a  tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítésében érintett nyilvántartások 7.  § 
(2) bekezdése szerinti meghatározását követően megkeresi az e nyilvántartásokat vezető együttműködő szerveket 
és a kulcsszolgáltató szervezetet, ennek keretében
a) az  együttműködő szervet tájékoztatja az  anonimizált adatszolgáltatásban érintett adatok pontos köréről, 

olyan módon, hogy az együttműködő szerv a tájékoztatási szolgáltatási igény tartalmát csak az általa kezelt 
adatokhoz kapcsolódó szükséges mértékben ismerhesse meg,

b) a  kulcsszolgáltató szervezet részére átadja a  11.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti technikai megoldás 
biztosításához szükséges információkat,

c) gondoskodik az  együttműködő szerv és a  kulcsszolgáltató szervezet közti kapcsolatfelvételhez szükséges 
információknak az érintettek részére való átadásáról.

 (2) Ha a  7.  § (5)  bekezdése alapján megtagadási ok nem áll fenn, az  együttműködő szerv a  Nemzeti Adatvagyon 
Ügynökség megkeresésére köteles az  általa vezetett, személyes adatot tartalmazó nyilvántartásból származó, 
anonimizált adatokat a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára hozzáférhetővé, elemezhetővé tenni.

 (3) Az  együttműködő szerv a  (2)  bekezdés alapján kizárólag abban az  esetben bocsáthatja az  adatokat a  Nemzeti 
Adatvagyon Ügynökség rendelkezésére, ha az  (1)  bekezdés a)  pontja szerint megjelölt adatkör tekintetében 
legalább száz fő adatai anonimizálhatóak.

 (4) Az  együttműködő szerv a  (2)  bekezdés alapján végzett anonimizálást a  kulcsszolgáltató szervezet bevonásával, 
a 11. § szerint végzi el.

 (5) Az  együttműködő szerv az  általa vezetett nyilvántartásban szereplő személyes adatot a  Nemzeti Adatvagyon 
Ügynökség megkeresésének teljesítése érdekében végzett anonimizálás elvégzése céljából, az  anonimizálás 
végrehajtásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 (6) A  kulcsszolgáltató szervezet által végzett kulcsszolgáltatásért a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a  miniszter által 
rendeletben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

 (7) Az  együttműködő szerv vezetője gondoskodik a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökséggel, valamint a  kulcsszolgáltató 
szervezettel való kapcsolattartásért felelős személy kijelöléséről.

11. § (1) A  kulcsszolgáltató szervezet az  anonimizálás elvégzéséhez az  együttműködő szerv részére olyan technológiai 
megoldást biztosít, amely a  10.  § (2)  bekezdése szerint a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére rendelkezésre 
bocsátott adatokban az  együttműködő szerv kezelésében lévő személyes adatot visszafordíthatatlan módon úgy 
módosítja, hogy az az érintettel ne legyen kapcsolatba hozható.
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 (2) Ha a  tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igény teljesítéséhez több együttműködő szerv által vezetett, személyes 
adatot tartalmazó nyilvántartás személyes adaton alapuló összekapcsolása szükséges, a  kulcsszolgáltató 
az  igény teljesítésében érintett valamennyi együttműködő szerv részére az  anonimizálás elvégzéséhez olyan 
technológiai megoldást biztosít, amely az  összekapcsolást lehetővé téve a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség 
részére rendelkezésre bocsátott adatokban az  egyes együttműködő szervek kezelésében lévő személyes adatot 
visszafordíthatatlan módon úgy módosítja, hogy az az érintettel ne legyen kapcsolatba hozható.

 (3) Az  anonimizálást úgy kell elvégezni, hogy annak eredményeképpen a  természetes személy lakcímére vonatkozó 
adat járásnál (Budapesten kerületnél) pontosabban ne legyen megállapítható.

 (4) A kulcsszolgáltató szervezet:
a) az  anonimizáláshoz az  (1) és (2)  bekezdés szerint biztosított technológiai megoldás biztosításakor 

gondoskodik arról, hogy az általa biztosított technológiai megoldás – a kódképzés módszerét is beleértve – 
tartalmazzon egyedi, véletlenszerűen megállapított elemet,

b) az anonimizáláshoz az (1) és (2) bekezdés szerint biztosított technológiai megoldás biztosítása során az igény 
teljesítésében érintett együttműködő szervek által kezelt személyes adatot nem ismerheti meg, és nem 
kezelheti azt,

c) az  anonimizálás elvégzését követően gondoskodik az  általa biztosított technológiai megoldás során 
keletkezett, a konkrét igény teljesítéséhez kapcsolódó egyedi elemek, azonosítók és kódok törléséről.

 (5) Az  anonimizálás során az  (1) és (2)  bekezdés szerinti technológiai megoldás révén keletkezett személyes adatot 
helyettesítő adatokat
a) az  együttműködő szerv – az  igény teljesítéséhez kapcsolódóan a  10.  § (2)  bekezdésének megfelelően  – 

kizárólag a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére továbbíthatja, és a  10.  § (2)  bekezdése szerinti 
rendelkezésre bocsátást követően gondoskodik azok törléséről,

b) a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség nem továbbíthatja más szerv, szervezet vagy személy részére, 
a tájékoztatási szolgáltatási igény teljesítését – vagy ha az igény elutasítására az anonimizált adatok átvételét 
követően került sor, az igény elutasítását – követően gondoskodik azok törléséről, és az átvett adatok közötti 
kapcsolat helyreállíthatatlan megszüntetéséről.

 (6) A  Kormány a  kulcsszolgáltató szervezet feladataira és működésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben 
állapítja meg.

8. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó egyes állami nyilvántartások fokozottabb védelme

12. § (1) A  nemzeti adatvagyon részét képező adatállomány tekintetében törvény az  adatfeldolgozással megbízható 
személyek és szervezetek körét korlátozhatja, vagy az adatfeldolgozásnak az adatkezelőtől különböző személy vagy 
szervezet általi ellátását kizárhatja.

 (2) Ha törvény arról rendelkezik, hogy az  adatfeldolgozást csak államigazgatási szerv vagy kizárólagos állami 
tulajdonú gazdálkodó szervezet láthatja el, az adatkezelő kizárólag a Kormány rendeletében az adott nyilvántartás 
tekintetében meghatározott szervvel vagy szervezettel köthet adatfeldolgozási szerződést. Ha a Kormány rendelete 
az  adott nyilvántartás tekintetében meghatározott adatfeldolgozó igénybevételét teszi kötelezővé, az  adatkezelő 
ezen adatfeldolgozót bízza meg az adatfeldolgozással.

 (3) A  Kormány rendeletben határozza meg a  (2)  bekezdés szerinti államigazgatási szerveket és kizárólagos állami 
tulajdonú gazdálkodó szervezeteket, valamint azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében adatfeldolgozással 
kizárólag ezek bízhatók meg, továbbá azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében a  (2)  bekezdés szerinti 
adatfeldolgozó megbízására az adatkezelő köteles.

 (4) A (3) bekezdés szerinti kormányrendelet az adatfeldolgozók körének meghatározásáról – ideértve az adatfeldolgozó 
kötelező megbízásának esetét – az  elektronikus adatfeldolgozásra és a  nem elektronikus adatfeldolgozásra 
külön-külön is rendelkezhet.

 (5) Törvény lehetővé teheti, hogy amennyiben az  (1), illetve (2) bekezdésben foglaltakon alapuló korlátozás valamely 
adatkezelő esetében a  jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését, vagy a  rendelkezésre álló 
erőforrások szűkössége miatt a  jogszabályban előírt feladatok teljesítéséhez szükséges fejlesztések határidőben 
történő megvalósítását veszélyezteti, az  adatkezelő szakmai irányítására vagy felügyeletére kijelölt miniszter 
előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter 
a korlátozás alól egyedi felmentést adjon.
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 (6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott egyedi felmentés megadható az  időszakosan jelentkező adatfeldolgozási 
feladatok hatékony ellátásának biztosítása érdekében is, ha azok határidőben való ellátása a  rendelkezésre álló 
erőforrások mellett más módon nem lehetséges. Az  egyedi felmentés határozott időre adható meg. Az  egyedi 
felmentés megadását megelőzően a  közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért felelős miniszter a  tervezett egyedi felmentés indokáról, tartalmáról és időtartamáról a  Kormányt 
tájékoztatja.

13. §  A 12.  § (3)  bekezdése szerint meghatározott nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozási műveletet 
az adatfeldolgozó kizárólag Magyarország területén végezhet.

9. Záró rendelkezések

14. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

15. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökségként működő szervet vagy szervezetet, és
b) a kulcsszolgáltató szervezetet
rendeletben jelölje ki.

 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a Nemzeti Adatvagyon Tanács eljárására vonatkozó részletes szabályokat,
b) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladataira és működésére vonatkozó részletes szabályokat,
c) a kulcsszolgáltató szervezet feladataira és működésére vonatkozó szabályokat,
d) az  együttműködő szerv, a  kulcsszolgáltató szervezet és a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség 

együttműködésének részletes szabályait,
e) a piaci igény teljesítésének ellenértéke megállapításának szempontjait,
f ) a közfeladatot ellátó szerv és az együttműködő szerv részére az adatoknak az e törvény szerint rendelkezésre 

bocsátásával összefüggésben felmerült többletköltségek megállapítására vonatkozó részletes szabályokat,
g) a 16. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat.

 (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 12. § (2) bekezdése szerinti államigazgatási szerveket és kizárólagos állami 
tulajdonú gazdálkodó szervezeteket, valamint azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében adatfeldolgozással 
kizárólag ezek bízhatók meg, továbbá azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében a 12. § (2) bekezdése szerinti 
adatfeldolgozó megbízására az adatkezelő köteles, rendeletben határozza meg.

 (4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a kulcsszolgáltató szervezet tevékenységének ellátásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjra, valamint annak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, visszatérítésére vonatkozó szabályokat 
– az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg.

16. § (1) A 2. § g) pontja szerinti piaci tájékoztatási szolgáltatásra e törvény rendelkezéseit 2022. december 31-ig a Kormány 
rendeletében meghatározott nyilvántartások tekintetében kell alkalmazni.

 (2) A  döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni az  e  törvény hatálybalépését megelőzően kezdeményezett adattovábbítás vagy 
adatátadás teljesítésére.

17. §  Hatályát veszti
a) a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi  

CLVII. törvény,
b) a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2021. évi XCII. törvény
a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról*

E törvény célja, hogy az  Európai Unió szabályozásával, valamint a  jogi személy létrehozásának és működésének szabadságára 
vonatkozó polgári jogi rendelkezésekkel összhangban, korszerű jogi keretek megteremtésével, az  elektronikus ügyintézés 
és az  informatikai fejlődés adta lehetőségek széles körű kihasználásával állapítsa meg a  jogi személyek nyilvántartásának, 
nyilvánosságának és a bírósági nyilvántartási eljárásnak a szabályait.
Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapvető rendelkezések

1. §  [A törvény hatálya]
E törvény állapítja meg a  jogi személyek nyilvántartásában szereplő jogalanyok nyilvántartására, a  bírósági 
nyilvántartási eljárásra, a  számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló közzétételével összefüggő eljárásra, 
a  nyilvántartott adatokra és okiratokra vonatkozó információ biztosítására, továbbá a  nyilvántartással összefüggő 
egyes perekre vonatkozó alapvető szabályokat.

2. §  [A jogi személyek nyilvántartásában szereplő jogalanyok]
 (1) A  jogi személyek nyilvántartása tartalmazza a  cégek, a  civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezetek, 

a  társasházak, továbbá azon jogi személyek vagy nem jogi személy jogalanyok adatait, amelyek vonatkozásában 
a  nyilvántartással összefüggő határozathozatali eljárást nem bíróság folytatja le, és amelyek adatainak e  törvény 
szerinti nyilvántartásba vételét törvény elrendeli. A  jogi személyek nyilvántartása tartalmazza továbbá a  törvény 
által létrehozott jogi személyek adatait is.

 (2) Törvény előírhatja jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanynak a  jogi személyek nyilvántartásába való 
bejegyzését is.

 (3) A cégformák a következők:
 1.  gazdasági társaság esetén önálló cégforma

a) a közkereseti társaság;
b) a betéti társaság;
c) a korlátolt felelősségű társaság;
d) a részvénytársaság (zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság);

 2.  az egyesülés;
 3.  az egyéni cég;
 4.  a szövetkezet;
 5.  a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;
 6.  a külföldi vállalkozás kereskedelmi képviselete;
 7.  a vízgazdálkodási társulat (vízitársulat, víziközmű-társulat);
 8.  az erdőbirtokossági társulat;
 9.  a végrehajtói iroda;
10.  a közjegyzői iroda;
11.  az európai gazdasági egyesülés;
12.  az  európai részvénytársaság (zártkörűen működő európai részvénytársaság, nyilvánosan működő európai 

részvénytársaság);
13.  az európai szövetkezet;
14.  a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezeti formák a következők:
 1.  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján létrehozott egyesület;
 2.  az Ectv. alapján létrehozott és a sportról szóló törvény alapján működő szervezet;
 3.  a sportról szóló törvény alapján működő országos sportági szakszövetség;
 4.  törzskönyvi jogi személynek nem minősülő köztestület, amelynek bíróság általi nyilvántartásba vételét 

törvény elrendeli;
 5.  az alapítvány, a közalapítvány;
 6.  a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján alapított magánnyugdíjpénztár;
 7.  az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerint alapított önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztár, a pénztárak szövetsége, és az átalakulással létrejövő vegyes nyugdíjpénztár;
 8.  a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint létrehozott a hitelintézetek önkéntes 

betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja;
 9.  a  Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény szerint alapított Munkavállalói Résztulajdonosi 

Program szervezet (a továbbiakban: MRP-szervezet);
10.  a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) alapján működő bejegyzett egyház, 
nyilvántartásba vett egyház, vallási egyesület;

11.  a társasház;
12.  azon jogi személy vagy nem jogi személy jogalany, amelynek bíróság általi nyilvántartásba vételét törvény 

elrendeli.
 (5) Azon jogi személyek vagy nem jogi személy jogalanyok, amelyek vonatkozásában a  nyilvántartással összefüggő 

határozathozatali eljárást nem bíróság folytatja le, és amelyek adatainak e  törvény szerinti nyilvántartásba vételét 
törvény elrendeli, a következők:
1.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nyilvántartásba vett törzskönyvi jogi személy;
2.  a köztestület, amely nem tartozik a (4) bekezdés 4. pontja alá;
3.  az ügyvédi iroda;
4.  a törzskönyvi jogi személynek nem minősülő felsőoktatási, illetve köznevelési jogi személy;
5.  a befektetési alap;
6.  az európai területi társulás;
7.  azon jogi személy vagy nem jogi személy jogalany, amely adatainak a jogi személyek nyilvántartásában való 

feltüntetését törvény elrendeli.

3. §  [Általános értelmező rendelkezések]
E törvény alkalmazásában
1.  egyéb jogi személy: a  2.  § (5)  bekezdése szerinti jogi személy vagy nem jogi személy jogalany, valamint 

a törvény által létrehozott jogi személy;
2.  jogi személy: a jogi személyek nyilvántartásában szereplő jogalany;
3.  jogi szempontú vizsgálat: a  bejegyzési eljárásban a  jogszabályi rendelkezésekből következő feltételek 

teljesülésének ellenőrzése, amelynek során az  automata meghatározott következtetések levonását végzi el 
a jogszabályi feltételekhez rendelt követelményrendszer és a bejegyzési eljárásban benyújtott nyomtatvány 
adatai és a nyomtatványon feltüntetett nyilatkozatok összevetése alapján;

4.  kiemelt adatigénylő:
a) a  bíróság, az  ügyész, a  nemzetbiztonsági szolgálat, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő 

eljárást folytató szerv, a  rendvédelmi szerv, a  szabálysértés miatt eljáró hatóság, a  rendelkezési 
nyilvántartást vezető szerv, illetve más közigazgatási szerv, a  közjegyző, a  bírósági végrehajtó, 
a felszámoló, valamint a gazdasági, illetve szakmai kamara, a Központi Statisztikai Hivatal,

b) a  Kormány rendeletében kiemelt adatigénylőként meghatározott személy, hatóság vagy egyéb 
jogalany, valamint

c) az  a  személy, hatóság vagy egyéb jogalany, amelyre vonatkozó törvény a  nyilvántartási adat vagy 
irat megismerését az a) vagy a b) pont szerinti kiemelt adatigénylővel azonos módon teszi lehetővé;

5.  szervezet: a 2. § (3) bekezdése szerinti cég, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti civil és egyéb, cégnek nem 
minősülő szervezet.
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4. §  [Nyilvántartási eljárás]
 (1) A  nyilvántartási eljárás a  jogi személyek nyilvántartására, a  közhiteles nyilvántartás vezetésére és e  törvény 

rendelkezése alapján a működésük felügyeletére irányuló, valamint az ezekkel összefüggő nemperes bírósági eljárás 
vagy intézkedés.

 (2) Nyilvántartási eljárás a szervezetek esetében
a) a szervezet nyilvántartásba vétele iránti eljárás,
b) a változásbejegyzési eljárás,
c) a  közhasznúvá minősítésre, a  közhasznú jogállás megszüntetésére és a  közhasznú jogállás nyilvántartási 

jegyzékbe történő bejegyzésére, illetve törlésére irányuló eljárás,
d) a  szervezet átalakulásának, egyesülésének, szétválásának bejegyzése iránti eljárás [az a)–d)  pontban 

meghatározott eljárás a továbbiakban együtt: bejegyzési eljárás],
e) a törvényességi felügyeleti eljárás, ha a szervezet törvényességi felügyeletét a nyilvántartó bíróság látja el,
f ) a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és más, az  egyes szervezeti 

formákra vonatkozó törvényekben, illetve az Európai Unió rendeleteiben meghatározott, a kisebbségi jogok 
gyakorlását, valamint a hitelezői jogok védelmét biztosító kérelmek elbírálása,

g) törvényben előírt, a nyilvántartó bíróság által lefolytatott egyéb nemperes eljárás vagy intézkedés.
 (3) Nyilvántartási eljárás az egyéb jogi személyek esetében az e törvényben előírt, a jogi személyek, vagy az egyéb jogi 

személy vonatkozásában a nyilvántartó bíróság által lefolytatott egyéb nemperes eljárás vagy intézkedés.

5. §  [A jogi személyek nyilvántartása, a nyilvántartási jegyzék, a nyilvántartási adat, a nyilvántartási irat, az elektronikus irattár]
 (1) A jogi személyek nyilvántartása a nyilvántartási jegyzékből, valamint a nyilvántartási iratokból áll. A jogi személyek 

nyilvántartása jogszabályban meghatározott résznyilvántartásokra is elkülöníthető.
 (2) A  jogi személy nyilvántartására – a  rá vonatkozó adatokkal, ideértve a  jogokat és a  tényeket is – nyilvántartási 

jegyzékben kerül sor. A nyilvántartási jegyzék adata a  jogi személy adata. Ha e törvény másként nem rendelkezik, 
a  nyilvántartási jegyzékben a  törölt adatnak is megállapíthatónak kell lennie. A  nyilvántartási jegyzék 
a nyilvántartott adat hatályosságát feltünteti.

 (3) Az  1.  melléklet állapítja meg azokat az  adatköröket, amelyeket a  nyilvántartási jegyzék tartalmaz. A  jogi személy 
típusok, illetve szervezeti formák nyilvántartási jegyzékének adatait a Kormány rendelete állapítja meg.

 (4) A nyilvántartási irat a bejegyzési eljárás során a szervezet vagy a bejegyzési kérelem benyújtására jogosult személy 
által benyújtott irat, valamint az  e  törvény szerinti automatikus bejegyzés alapjául szolgáló értesítés és az  ahhoz 
jogszabály alapján csatolt igazoló okirat.

 (5) A  nyilvántartó bíróság a  nyilvántartási eljárás iratait elektronikus okirat formájában, elektronikus irattárban tartja 
nyilván. A papíralapú iratokat a nyilvántartó bíróság – jogszabályban meghatározott módon – elektronikus okirattá 
alakítja és az elektronikus irattárba helyezi.

 (6) A  nyilvántartási jegyzék adatának megnevezése az  Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén megjeleníthető. 
Jogszabályban meghatározott esetben a bíróság a jogi személy adatait és a nyilvántartási iratokat az Európai Unió 
bármely hivatalos nyelvén is nyilvántartja.

6. §  [A nyilvántartási adat nyilvántartási jegyzékbe történő bejegyzése, törlése]
 (1) A jogi személy és a nyilvántartási adatainak a nyilvántartási jegyzékbe történő bejegyzése – ha jogszabály eltérően 

nem rendelkezik – kérelemre történik.
 (2) A bíróság e törvényben meghatározott esetben hivatalból jegyez be vagy töröl nyilvántartási adatot, és hivatalból 

törli a szervezetet a nyilvántartási jegyzékből.
 (3) E  törvényben meghatározott esetben a  nyilvántartási adat bejegyzésére és törlésére a  bíróság automatikus 

intézkedésével kerül sor, ha az más bíróság, hatóság, illetve erre feljogosított személy e  törvény szerinti értesítése 
alapján (automatikus bejegyzés), valamint a nyilvántartási jegyzéken belüli adatátvezetéssel történik (automatikus 
adatátvezetés), továbbá akkor is, ha e törvény így rendelkezik.

7. §  [A nyilvántartó bíróság, a nyilvántartó szerv, a perbíróság, az információs szolgálat]
 (1) A  jogi személyek nyilvántartását a  törvényszék mint nyilvántartó bíróság (a továbbiakban: bíróság) a  szervezetek 

tekintetében vezeti, az egyéb jogi személyek tekintetében kezeli. A nyilvántartási eljárás lefolytatására a bíróságnak 
van hatásköre.
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 (2) Az  egyéb jogi személy nyilvántartásával kapcsolatos határozathozatali eljárást és annak eredményeként e  jogi 
személy nyilvántartásba vételét, az  adatai változásának bejegyzését, valamint e  jogi személy törlését a  jogszabály 
által meghatározott nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) végzi. Nyilvántartó szerv hiányában 
az  egyéb jogi személyt és adatait, az  adatai változását, valamint a  jogi személy megszűnése esetén a  törlését 
a bíróság e törvényben előírt módon rögzíti a nyilvántartásban.

 (3) E  törvényben szabályozott perek lefolytatására, ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  törvényszéknek  
(a továbbiakban: perbíróság) van hatásköre.

 (4) Az  igazságügyért felelős miniszter a  jogi személyekre vonatkozó információs és az  elektronikus nyilvántartási 
eljárásban közreműködő szolgálatot (a továbbiakban: információs szolgálat) működtet. A  jogi személyek 
nyilvántartását, valamint a  nyilvántartási eljárást és az  e  törvény szerinti elektronikus ügyintézést támogató 
informatikai rendszerek adatkezelője az információs szolgálat.

8. §  [A jogi személyek nyilvántartási portálja, a bírósági informatikai rendszer]
 (1) A  jogi személyek nyilvántartási portálja a  nyilvántartási eljárás és a  jogi személyekre vonatkozó, a  nyilvánosság 

támogatására szolgáló, az interneten elérhető informatikai rendszer (a továbbiakban: nyilvántartási portál).
 (2) A  bíróság a  bírósági ügyintézést támogató informatikai rendszer (a továbbiakban: bírósági informatikai rendszer) 

használatával jár el.

9. §  [A nyilvántartási eljárás működtetési költségeinek biztosítása]
A nyilvántartási eljárásban fizetendő közzétételi költségtérítés és az  információért fizetendő költségtérítés 
a  központi költségvetés bevételét képezi. A  nyilvántartási eljárás, az  e  törvény szerinti szolgáltatások során 
az elektronikus eljárást és ügyintézést támogató rendszer, a jogi személyek nyilvántartási portálja üzemeltetésével, 
fejlesztésével, az  adatok feldolgozásával, valamint a  Cégközlöny működtetésével összefüggésben felmerült 
személyes és igazolt költségeket a  központi költségvetés utólagos elszámolási kötelezettség mellett legkésőbb 
a tárgyév február 15. napjáig biztosítja.

2. A közhitelesség, a nyilvánosság, a Cégközlöny

10. §  [A jogi személyek nyilvántartásának közhitelessége]
 (1) A jogi személyek nyilvántartásának közhitelességére a Ptk. 3:13. § (2) bekezdése és az e §-ban foglalt rendelkezések 

együttesen alkalmazandóak.
 (2) A jogi személyek nyilvántartása hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok fennállását, illetve azok változásait.
 (3) A  jogi személy a  nyilvántartási adatára, illetve az  elektronikus irattárban szereplő nyilvántartási iratra harmadik 

személlyel szemben csak azt követően hivatkozhat, hogy az  adat a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzésre került, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy a harmadik személy az adatot, illetve az iratot már korábban ismerte. A bejegyzést követő 
tizenhatodik napig a harmadik személy ugyanakkor bizonyíthatja, hogy a nyilvántartási adat, illetve a nyilvántartási 
irat megismerésére nem volt lehetősége.

 (4) Ha a Cégközlönyben megjelent adat, a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett adat, illetve a nyilvántartási irat tartalma 
egymástól eltér, a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett adat az irányadó. Harmadik személy hivatkozhat olyan adatra 
vagy iratra is, amely tekintetében a jogi személy nem tett eleget a bejelentési, illetve közzétételi kötelezettségének, 
kivéve, ha az okiratban foglaltakhoz bejelentés és nyilvánosságra hozatal hiányában nem fűződik joghatás.

 (5) Ha a  jogi személy a  képviseletére jogosult személyre vonatkozó adatokat bejelentette és azok a  nyilvántartási 
jegyzékbe bejegyzésre kerültek, a  képviselő megválasztásával vagy kinevezésével kapcsolatos jogszabálysértésre 
harmadik személlyel szemben a  jogi személy csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a  harmadik személynek 
a jogszabálysértésről tudomása volt.

11. §  [A jogi személyek nyilvántartásának nyilvánossága]
 (1) Ha e törvény vagy jogszabály másként nem rendelkezik, nyilvános a nyilvántartási jegyzék bejegyzett – hatályos és 

nem hatályos –, illetve törölt adata, valamint a nyilvántartási irat. Civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezetek 
esetében továbbá nyilvános a  törvényességi felügyeleti eljárás irata, ha a  szervezettel szemben törvényességi 
felügyeleti intézkedés alkalmazására került sor, illetve ha a bíróság felhívására a törvényes működését helyreállította, 
de az eljárás megindítására okot adott.
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 (2) A  nyilvános irat kivételével a  nyilvántartási eljárásban keletkezett irat megtekintésére, másolatkészítésére, 
adatkezelésére a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A  jogi személy vezető tisztségviselője, tagja, felügyelőbizottsági tagja, az  alapítvány alapítói jogainak 
gyakorlója, a  vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre, az  MRP-szervezet alapítója, illetve az  utóbbi személy 
feladatkörében eljáró meghatalmazott iratbetekintésre jogosult. Az  ügyész iratbetekintésre jogosult, ha a  jogi 
személy felett törvényességi ellenőrzést gyakorol.

 (3) Az e törvény szerint közzétett, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti 
beszámoló (a továbbiakban: számviteli beszámoló) nyilvános.

12. §  [A nyilvántartási adatok nyilvánosságának korlátai]
 (1) A  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett természetes személy neve, születési helye és ideje, valamint anyja születési 

neve nyilvános adat, de lakcíme nem nyilvános adat. A belső egyházi jogi személy képviselőjének lakcíme és anyja 
születési neve nem nyilvános adat.

 (2) A nyilvántartási jegyzékből való jogerős törlésétől számított tíz év után a természetes személy egyetlen adata sem 
nyilvános.

 (3) Ha e  törvény vagy jogszabály valamely nyilvántartási adat tekintetében arról rendelkezik, hogy az nem nyilvános, 
akkor annak megismerésére az  jogosult, akit törvény erre feljogosít. A  jogi személy tagjai, az  alapítvány alapítói 
jogainak gyakorlója, a  vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre, az  MRP-szervezet alapítója, illetve az  utóbbi 
személy feladatkörében eljáró meghatalmazott, és a  jogi személy nyilvántartási jegyzékébe bejegyzett személyek 
nem nyilvános adat megismerésére is jogosultak. Nem nyilvános adat megismerésére egyéb esetben az jogosult, aki 
magát azonosítja és megjelöli a nem nyilvános adatra vonatkozó adatigénylése célját.

 (4) Az a 3. § 4. pont b) vagy c) alpontja szerinti kiemelt adatigénylő, amelynek a nem nyilvános adat megismeréséhez 
való jogát törvény lehetővé teszi, valamint – közfeladatai ellátása érdekében, a  közfeladat megjelölése mellett –  
a 3. § 4. pont a) alpontja szerinti kiemelt adatigénylő, nem nyilvános adat megismerésére is jogosult.

 (5) A  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett természetes személy lakcímére vonatkozó adatszolgáltatás – a  (3) és 
a (4) bekezdés kivételével – a nyilvántartási jegyzékből nem igényelhető.

13. §  [A nyilvántartási iratok nyilvánosságának korlátai]
 (1) A  szervezetek bejegyzési eljárásának iratai – e  §-ban foglalt kivételekkel – a  bejegyzéssel nyilvánossá válnak. 

A bejegyzési eljárás iratai nyilvánossá válnak akkor is, ha a változásbejegyzési eljárásban a bíróság a kérelemnek csak 
részben ad helyt.

 (2) A bejegyzési eljárásban benyújtott kérelem nyomtatványa nem nyilvános irat. A civil szervezet jelenléti íve, valamint 
az egyesület, a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház tagnyilvántartása nem nyilvános 
irat.

 (3) A visszautasított, illetve elutasított bejegyzési kérelem melléklete, a megszüntetett bejegyzési eljárásban benyújtott 
kérelem melléklete, valamint e  törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezése alapján hatálytalan 
beadvány részét képező irat nem nyilvános irat.

 (4) Ha a nyilvántartási iratban a nyilvántartási jegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat, illetve nem nyilvános 
adat kerül feltüntetésre, az  iratot szerkesztő jogi képviselő köteles felhívni a  természetes személy figyelmét arra, 
hogy a  személyes adatának az  okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulása egyben azzal is jár, hogy az 
az iratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

 (5) Ha a  jogi képviselő nélkül eljáró szervezet esetében a  benyújtott irat a  nyilvántartási jegyzék adattartalmát 
meghaladó személyes adatot, illetve nem nyilvános adatot tartalmaz, a bíróság a szervezetet erről a körülményről, 
valamint az irat nyilvános megismerhetőségéről az eljárás során tájékoztatja.

 (6) A bíróság hivatalból vagy kérelemre elrendelheti a nyilvántartási irat nem nyilvános kezelését. A létesítő okiratnak, 
illetve módosításának – ideértve az  egységes szerkezetű létesítő okiratot is – nem nyilvános kezelése nem 
rendelhető el. Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  nyilvántartási irat nem nyilvános kezelését akkor lehet 
elrendelni, ha az irat az érintett tartalom nélkül nem nyújtható be és az abban szereplő információ nyilvánosságra 
hozatala a  szervezet, más személy üzleti titokhoz való jogát vagy az  iratban megnevezett kiskorú személy jogos 
érdekét súlyosan sértené, illetve az  információ büntetőeljárás lefolytatásával áll összefüggésben. A  kérelmet 
elutasító végzéssel szemben fellebbezésnek van helye azzal, hogy a  végzés jogerőre emelkedéséig az  iratot nem 
lehet nyilvános iratként kezelni. A közérdekű adatot tartalmazó nyilvántartási iratnak a nem nyilvános kezelése nem 
érinti a más törvényben biztosított, a közérdekű adat megismerésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását.
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 (7) Az  egyéb jogi személyek esetében a  jogi személyek nyilvántartása nyilvántartási iratot – ha e  törvény 
rendelkezéséből más nem következik – nem tartalmaz, és a nyilvántartási jegyzék adatának alátámasztását szolgáló 
irat az egyéb jogi személyre vonatkozó jogszabály rendelkezése alapján ismerhető meg.

14. §  [A nyilvántartási jegyzékbe történő bejegyzés közzététele, a Cégközlöny]
 (1) A  Cégközlöny az  igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapja, amely a  nyilvántartási 

portálnak a közlemények megismerését szolgáló része. A Cégközlöny egyes közleményei a nyilvántartási portálról 
nem távolíthatók el.

 (2) A  jogi személy adatainak, azok változásának, valamint a  jogi személy létesítő okiratának, módosításának 
közzététele – ideértve a  jogi személy bejegyzésének és törlésének közzétételét is – a  nyilvántartási jegyzékbe 
történő bejegyzéssel valósul meg. A bíróság a bejegyző végzését – a nyilvántartási jegyzék nem nyilvános adatára 
vonatkozó tartalom nélkül, a gazdasági forgalom biztonsága és a hitelezők védelme érdekében – a Cégközlönyben 
is megjelenteti, azonban a  joghatás a  bejegyzéshez fűződik. A  Cégközlönyben kerül közzétételre e  törvényben 
meghatározott esetben a bíróság jogi személyre vonatkozó egyéb végzésének rendelkező része.

 (3) A Cégközlönyben jogszabályi rendelkezés alapján kerül közzétételre más bíróság határozatának rendelkező része is. 
Közzétételre kerülnek azok a közlemények is, amelyeknek a Cégközlönyben való közzétételére törvény közvetlenül 
a jogi személyt kötelezi.

 (4) Az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, valamint a külföldi székhelyű 
európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének bejegyzésére, valamint törlésére vonatkozó adatoknak 
a  nyilvántartási jegyzékbe történő bejegyzését követő harminc napon belül a  bíróság intézkedik az  adatoknak 
az  Európai Unió Hivatalos Lapjában történő nyilvánosságra hozataláról az  Európai Unió hivatalos közlemények 
közzétételéért felelős hivatalának való megküldés útján. Ennek során a bíróság feltünteti a bejegyzésre vonatkozó 
végzésének számát, a végzés keltét, azt a tényt, hogy a közzétételre Magyarországon a Cégközlönyben is sor került, 
valamint a Cégközlönyben történt közzététel napját is.

3. A jogi személyekre vonatkozó nyilvántartási információk alapvető rendelkezései

15. §  [A jogi személyre vonatkozó nyilvántartási információ]
 (1) A  jogi személyekre vonatkozó nyilvántartási információ a  nyilvántartási adatról, a  nyilvántartási iratról, továbbá 

a számviteli beszámolóról való tájékoztatás.
 (2) A jogi személy nyilvántartási adatairól nyilvántartási másolat, nyilvántartási kivonat vagy nyilvántartási bizonyítvány 

kiadása kérhető. A  nyilvántartási másolat a  jogi személy valamennyi bejegyzett – hatályos és nem hatályos –,  
továbbá a  törölt adatát, a  nyilvántartási kivonat a  jogi személy valamennyi hatályos adatát, a  nyilvántartási 
bizonyítvány pedig – a kérelemtől függően – a jogi személy egyes bejegyzett vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, 
illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a nyilvántartási jegyzékben nem szerepel vagy nem szerepelt. 
A  nyilvántartási másolat, a  nyilvántartási kivonat és a  nyilvántartási bizonyítvány a  nyilvántartási jegyzék nem 
nyilvános adatát akkor tartalmazza, ha annak e törvény szerinti feltételei fennállnak.

 (3) A  nyilvántartási adatok (2)  bekezdés szerinti formában való kiadása, továbbá a  nyilvántartási iratról készült 
másolat kiadása kérhető a  bíróságtól, a  fővárosi és a  megyei kormányhivatal kirendeltségeként működő járási  
(fővárosi kerületi) hivataltól és a Kormány rendeletében kijelölt szervtől.

 (4) A  jogi személyről közhiteles nyilvántartási információt kizárólag a  (3)  bekezdésben meghatározott szervezetek 
nyújtanak. Az  információ más általi biztosítása esetén jól látható módon fel kell tüntetni, hogy az  információ nem 
közhiteles, továbbá a  nyilvántartási adatra vonatkozó információ nem nevezhető nyilvántartási másolatnak, 
nyilvántartási kivonatnak vagy nyilvántartási bizonyítványnak.

 (5) E § szerinti nyilvántartási információ a civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezet esetében a szervezet törölt 
adatait 2015. január 1. napját követően tartalmazza.

16. §  [Ingyenes nyilvántartási információ]
 (1) A  Kormány rendeletében kijelölt szerv a  nyilvántartási jegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, valamint 

a bejegyzési kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a megismerését betekintéssel bárki 
számára ingyenesen és korlátozásmentesen biztosítja. A  Kormány rendeletében kijelölt szerv az  erre szolgáló 
honlapon – a  hitelezők védelme érdekében – biztosítja egyes nyilvántartási jegyzéki adatok ingyenesen történő 
megismerését. E  bekezdés szerinti ingyenes nyilvántartási információ tájékoztató jellegű, az  adat közhiteles 
igazolására nem alkalmas.
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 (2) Ha a  jogi személy hivatalos elérhetőséggel rendelkezik, a  Kormány rendeletében kijelölt szerv a  jogi személyt 
a  jogi személy adatában bekövetkezett változásról a  jogi személynek az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 14.  §-a 
szerinti hivatalos elérhetőségére (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség) megküldött, közokirati formában kiállított 
elektronikus bizonyítvánnyal értesíti.

17. §  [E-Justice portál]
 (1) Az  Európai Bizottság által üzemeltetett európai igazságügyi portálon (a továbbiakban: e-Justice portál) keresztül 

hozzáférhető a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, az európai részvénytársaság, továbbá az Európai 
Unió más tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és 
a külföldi vállalkozás kereskedelmi képviselete jogszabályban meghatározott adatai és nyilvántartási iratai.

 (2) Az e-Justice portálon ingyenesen ismerhetőek meg az (1) bekezdés szerinti szervezet képviseletére jogosult személy 
hatályos nyilvános adatai, valamint a szervezet jogszabályban meghatározott egyes további hatályos nyilvántartási 
adatai. A  szervezet ingyenesen megismerhető adatát meghaladó nyilvántartási adatra és iratra vonatkozó 
információért jogszabályban meghatározott költségtérítést kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja meg 
az adatközléssel felmerült költségek mértékét.

4. A jogi személy számviteli beszámolójának közzététele

18. §  [Számviteli beszámolók közzététele]
 (1) A  számviteli beszámolója közzétételére kötelezett szervezet, továbbá az  a  jogi személy, amelyet törvény  

az e § szerinti közzétételi eljárásra kötelez (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezett személy), 
a  számviteli beszámolóját annak közzététele céljából kizárólag a  nyilvántartási portálon keresztül küldheti meg. 
Ha a  kötelezettség teljesítésekor a  kötelezett már jogutód nélkül megszűnt, jogszabály a  számviteli beszámoló 
megküldésének más módját is előírhatja. A  beszámoló közzétételére az  erre szolgáló honlapon napi feltöltéssel 
kerül sor.

 (2) Ha a  kötelezett személy közzétételi kötelezettségét elmulasztja, az  információs szolgálat harmincnapos határidőt 
biztosítva felhívja kötelezettségének teljesítésére. Ha a  kötelezett személy ennek nem tesz eleget, az  információs 
szolgálat erről értesíti a bíróságot.

 (3) Az  állami adó- és vámhatóság folyamatos adatszolgáltatás keretében elektronikus úton átadja az  információs 
szolgálat részére azon kötelezett személyek adószámát, az  üzleti éve kezdetének és végének dátumát 
(mérlegfordulónapját), amelyek az előző év vonatkozásában a számviteli beszámolójuk közzétételére kötelesek.

 (4) Az  információs szolgálat az  állami adó- és vámhatóság részére hozzáférést biztosít az  elektronikus beszámoló 
rendszerben közzétett számviteli beszámolókhoz az állami adó- és vámhatóság feladatainak ellátása érdekében.

 (5) Az információs szolgálat a közzétett számviteli beszámolót a jogi személynek a nyilvántartásból való törlését követő 
tíz évig őrzi meg. A számviteli beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, 
folyamatosan biztosított legyen az  ahhoz való hozzáférés, valamint az  elektronikus okirat értelmezhetősége. 
A számviteli beszámolót védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen.

5. A jogi személyek alapvető adataira vonatkozó közös rendelkezések

19. §  [A nyilvántartási szám, a jogi személy elnevezése, székhelye]
 (1) A  jogi személy az  azonosítására és valamennyi a  nyilvántartásban szereplő más jogi személytől való 

megkülönböztetésére alkalmas nyilvántartási számot kap.
 (2) A  jogi személy elnevezésének (nevének) legalább vezérszót és a  jogi személy típus vagy forma megnevezését kell 

tartalmaznia, valamint azt, amit jogszabály kötelezően előír. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a  jogi személy 
elnevezését törvény állapítja meg.

 (3) A jogi személynek székhellyel kell rendelkeznie.
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II. FEJEZET
A SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6. A szervezetek alapvető adataira vonatkozó rendelkezések

20. §  [Az EUID]
A korlátolt felelősségű társaság, a  részvénytársaság, az  európai részvénytársaság, továbbá az  Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és külföldi 
vállalkozás kereskedelmi képviselete a nyilvántartási szám mellett európai egyedi azonosítót (a továbbiakban: EUID) 
kap, amely lehetővé teszi a  tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő 
adatcsere során a cég egyértelmű azonosítását.

21. §  [A szervezet elnevezése]
 (1) A szervezet elnevezésére (nevére) a Ptk. 3:6. §-át és e törvény rendelkezéseit együttesen kell alkalmazni.
 (2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szervezet nevének legalább vezérszót és a szervezeti forma megnevezését 

kell tartalmaznia. A  szervezet nevének tartalmaznia kell azt, amit jogszabály kötelezően előír. A  név a  vezérszót 
követően tartalmazhatja a szervezet alapvető tevékenységére utaló jelzőt. A névhez szükség szerint jogszabályban 
meghatározott toldat járul, amelyet a bíróság a nyilvántartási jegyzékbe hivatalból jegyez be és hivatalból töröl.

 (3) A  vezérszó a  szervezet nevében az  első helyen áll. A  vezérszó több szóból is állhat, valamint mozaikszót is 
tartalmazhat. A  vezérszó elősegíti a  szervezet azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű 
szervezettől való megkülönböztetését.

 (4) A szervezet rövidített neve a vezérszóból és a szervezet szervezeti formájának rövidített megjelöléséből áll.
 (5) A szervezet nevében rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a szervezeti forma meghatározásánál lehetséges.
 (6) A  Ptk. 3:6.  § (1)  bekezdése szerinti név alatt a  névfoglalással lefoglalt elnevezést is érteni kell, továbbá a  név 

viselésének joga azt a  szervezetet illeti meg, amelyik a  bejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be, illetve amelyik 
a névfoglalással élt vagy azzal előbb élt.

22. §  [Kizárt elnevezések, a névre vonatkozó egyéb feltételek]
 (1) A szervezet nevében nem szerepelhet a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe 

hozható személy neve vagy kifejezés.
 (2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a  névben nem szerepelhet a  közhatalmi vagy közigazgatási szervek 

hivatalos, illetve a köznyelvben használt elnevezése.
 (3) A névben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha

a) a szervezetben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik,
b) a szervezet tartós állami tulajdoni körbe tartozik, vagy
c) a szervezet által ellátott kiemelten fontos közfeladat ellátására tekintettel a Kormány nyilvános határozatában 

erre engedélyt ad. A kormányhatározat visszavonásával az engedély érvényét veszti.
 (4) A névben jogszabályban meghatározott feltételek esetén szerepelhet

a) a történelem kiemelkedő személyiségének a neve, illetve
b) a szervezet tagjának vagy alapítójának a neve.

 (5) Olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a szervezet nevében 
szerepeltetni.

 (6) A jogi személy nevével összefüggő további követelményeket jogszabály állapítja meg.

23. §  [A székhely, a telephely]
 (1) A  szervezet székhelye a  szervezet levelezési címe, ahol a  szervezet az  iratok átvételéről köteles gondoskodni, 

és amely – a  (2)  bekezdés szerinti esetet kivéve – a  központi ügyintézés (ügyvezetési döntéshozatal) helye. 
A  szervezetnek a  székhelyét úgy kell megjelölnie, hogy az  a  székhelyül szolgáló ingatlan külső megtekintésével 
biztosítsa a székhely azonosítását.

 (2) A cég központi ügyintézési helye eltérhet a székhelyétől. A központi ügyintézés helyét ilyen esetben a cég létesítő 
okiratában és a nyilvántartási jegyzékben fel kell tüntetni.

 (3) Székhelynek minősül a  külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének címe, a  külföldi vállalkozás kereskedelmi 
képviseletének címe, valamint a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének címe.
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 (4) A  szervezet telephelye a  szervezet tevékenysége gyakorlásának a  létesítő okiratban foglalt, Magyarországon 
található, tartós, önállósult üzleti (üzemi, szervezeti) letelepedéssel járó helye. A  telephelyet a  nyilvántartási 
jegyzékben fel kell tüntetni.

 (5) Szervezet székhelye és telephelye olyan ingatlan lehet, amely a  szervezet tulajdonát képezi, vagy amelynek 
használatára a szervezet jogosult.

 (6) A szervezet székhelye székhelyszolgáltatás útján is biztosítható.

24. §  [A szervezet fióktelepe, a cég tevékenysége elsődleges folytatásának helye]
 (1) A magyar szervezet külföldön lévő gazdálkodási szervezeti egysége a szervezet fióktelepe, amelynek a nyilvántartási 

jegyzékbe történő bejegyzéséhez a szervezetnek igazolnia kell, hogy a fióktelepet külföldön nyilvántartásba vették.
 (2) A  cég az  Európai Unió más tagállamában is jogosult tevékenysége elsődleges folytatására, illetve tevékenysége 

gyakorlása elsődleges helyét áthelyezheti az  Európai Unió más tagállamába is. A  cég ez  irányú döntése  
– törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem igényli a székhelyének módosítását.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  cég tevékenysége elsődleges folytatásának, illetve tevékenysége gyakorlása 
elsődleges helyét a nyilvántartási jegyzékben fel kell tüntetni.

25. §  [Képviselet, cégjegyzés]
 (1) A  szervezet képviseletére vonatkozó rendelkezéseket az  adott szervezeti formára irányadó jogszabály állapítja 

meg. A  szervezet törvényes képviseletét ellátó vezető tisztségviselőt a  nyilvántartási jegyzékben fel kell tüntetni, 
a szervezet Ptk. 3:30. §-a szerinti szervezeti képviselője feltüntethető. A szervezetnek képviseleti joggal rendelkező 
vezető tisztségviselővel rendelkeznie kell.

 (2) A  cégjegyzési jog a  szervezet írásbeli képviseletére, a  szervezet nevében történő aláírásra való jogosultság. 
A képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet.

 (3) A  cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén a  szervezet úgy is 
rendelkezhet, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illet meg, vagy hogy 
az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró mindig meghatározott személy.

 (4) Ugyanaz a személy csak egyféle módon – vagy önállóan, vagy mással együttesen – jegyezheti a szervezetet.

26. §  [Címpéldány, elektronikus aláírás tanúsítvány]
 (1) A  szervezet képviseletére jogosult személy bejegyzése esetén a  bejegyzési kérelem mellékleteként benyújtható 

közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírásminta (a továbbiakban együtt: címpéldány). Jogszabályban meghatározott esetben a  címpéldány 
a képviseletre jogosult személy bejegyzését követően is benyújtható.

 (2) A  cégjegyzésre jogosultnak a  szervezet nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 
a bírósághoz benyújtott címpéldány tartalmazza.

 (3) A  címpéldányon fel kell tüntetni a  szervezet nevét, a  cégjegyzésre jogosult nevét, a  képviselet jogcímét, 
a  cégjegyzés módját, valamint a  cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A  cégjegyzésre jogosult munkavállaló 
kérésére a címpéldányon a szervezetnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető.

 (4) A  cégjegyzési jog fennállását a  cégjegyzésre jogosult elektronikus aláírásának tanúsítványa is igazolhatja,  
oly módon, hogy a tanúsítvány tartalmazza a szervezet nevét és a képviselet jogcímét is.

III. FEJEZET
A NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

7. Általános eljárási szabályok

27. §  [Polgári peres és nemperes szabályok alkalmazása, az általános intézkedési kötelezettség határideje]
 (1) A  nyilvántartási eljárás elektronikus polgári nemperes eljárás, amelyre – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik –  

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról 
szóló 2017. évi CXVIII. törvénynek a  bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit, 
valamint a Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A nyilvántartási eljárásban nincs helye szünetelésnek és cég esetében költségkedvezmény engedélyezésének.
 (3) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a nyilvántartási eljárás során csak okirati bizonyítás folytatható le.
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 (4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a nyilvántartási eljárásban bírósági titkár első fokon önállóan, önálló aláírási 
joggal eljárhat, érdemi határozatot hozhat.

 (5) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, nyilvántartási eljárásban bírósági fogalmazó első fokon önállóan, önálló 
aláírási joggal eljárhat, azonban érdemi végzést, vagy olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, 
nem hozhat.

 (6) A nyilvántartási eljárásban bírósági ügyintéző jogszabályban meghatározott esetben járhat el.
 (7) A  nyilvántartási eljárásban az  emberi közreműködést nem igénylő eljárási cselekmények az  informatikai rendszer 

útján a bíróság vagy az információs szolgálat intézkedéseként automatizáltan is végezhetőek.
 (8) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság

a) a beadványnak a bírósági informatikai rendszerbe történő érkezését követő munkanaptól,
b) a beadvány benyújtására nyitva álló határidő lejártától, vagy
c) az intézkedésre okot adó egyéb körülmény bekövetkezésétől
számított öt munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

28. §  [A bíróság illetékessége]
 (1) A jogi személyre vonatkozó törvény a nyilvántartási eljárás lefolytatására kizárólagos illetékességet állapíthat meg.
 (2) Kizárólagos illetékesség hiányában a nyilvántartási eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi 

területén a szervezet székhelye van.
 (3) A  Fővárosi Törvényszéknek van kizárólagos illetékessége a  vagyonkezelő alapítvány, a  közfeladatot ellátó 

közérdekű vagyonkezelő alapítvány és a nyilvánosan működő részvénytársaság tekintetében a nyilvántartási eljárás 
lefolytatására.

29. §  [Elektronikus kapcsolattartás]
 (1) Az  E-ügyintézési tv. alapján hivatalos elérhetőséggel kötelezően rendelkező szervezet, vagy a  szervezet 

vonatkozásában a benyújtásra jogosult személy a nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelmét, valamint egyéb 
beadványát a nyilvántartási portálról nyújtja be.

 (2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy a szervezet vonatkozásában a benyújtásra jogosult személy 
– a (3) és a (4) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – a bejegyzési eljárásban az eljárás megindítása iránti kérelmét 
és egyéb beadványait köteles a nyilvántartási portálról jogszabályban meghatározott szolgáltatás igénybevételével 
benyújtani. Egyéb esetben a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelmét, valamint egyéb beadványát 
a nyilvántartási portálról jogszabályban meghatározott szolgáltatás igénybevételével is benyújthatja.

 (3) A  nyilvántartási eljárásban részt vevő, elektronikus kapcsolattartásra nem köteles, azonban elektronikus 
kapcsolattartást vállaló személy a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelmét, valamint egyéb beadványát 
a  nyilvántartási portálról nyújtja be. E  rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha törvény a  nyilvántartási irat 
bírósághoz való benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez.

 (4) A  jogi képviselővel eljáró személy a nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelmét, valamint egyéb beadványát 
a nyilvántartási portálról nyújtja be.

 (5) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, az  ügyész és egyéb hatóság a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti 
kérelmét, valamint egyéb beadványát hivatalos elérhetőségén keresztül is benyújthatja.

 (6) Ha az  (1)–(5)  bekezdés szerint elektronikusan kapcsolatot tartó személy a  nyilvántartási eljárás megindítása 
iránti kérelmét vagy egyéb beadványát nem e  törvényben meghatározott elektronikus úton, vagy papíralapon 
terjeszti elő, a  bíróság a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelmét, a  fellebbezését, a  felülvizsgálati 
kérelmét visszautasítja, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan. A bíróság az egyéb beadvány 
hatálytalanságának tényéről az (1)–(5) bekezdés szerint elektronikusan kapcsolatot tartó személyt értesíti.

 (7) Elektronikus kapcsolattartás során a bíróság az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
módon elektronikusan kézbesít. A  bíróság által kiadott elektronikus aláírással vagy szervezeti bélyegzővel ellátott 
elektronikus okirat közokiratnak minősül. A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  bíróság papíralapon, postai úton 
kézbesít.

 (8) Az elektronikus kapcsolattartás során a Pp. 615. §-a és 618. §-a nem alkalmazandó.

30. §  [A hivatalos elérhetőséggel rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjének kötelező elektronikus kapcsolattartása]
 (1) A  hivatalos elérhetőséggel rendelkező szervezet vezető tisztségviselője a  nyilvántartási eljárásban elektronikus 

kapcsolattartásra köteles és a bíróság részére a beadványait a nyilvántartási portálról nyújtja be.
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 (2) Ha a  szervezet vezető tisztségviselője hivatalos elérhetőséggel nem rendelkező szervezet, részére a  bíróság 
a bírósági iratot a szervezet hivatalos elérhetőségére küldi meg.

 (3) Ha a  szervezet természetes személy vezető tisztségviselője az  E-ügyintézési tv. 15.  §-a szerint hivatalos 
elérhetőséget nem adott meg, részére a bíróság a bírósági iratot a szervezet hivatalos elérhetőségére küldi meg.

 (4) Ha a  szervezet vezető tisztségviselője e  törvény rendelkezése szerint kézbesítési megbízottal rendelkezik, részére 
a bíróság a bírósági iratot a kézbesítési megbízottnak küldi meg.

 (5) Ha a  (2)–(4)  bekezdés szerint a  bíróság a  bírósági iratot a  vezető tisztségviselőnek a  szervezet hivatalos 
elérhetőségére vagy a  kézbesítési megbízottnak küldi meg, a  szabályszerű kézbesítés a  vezető tisztségviselőnek 
történő kézbesítésnek minősül.

31. §  [Pénzbírság]
 (1) A  nyilvántartási eljárásban kiszabható pénzbírság összege tízezer forinttól kilencszázezer forintig terjed. 

A pénzbírság ismételten is kiszabható.
 (2) A  pénzbírság összegének megállapításánál figyelembe kell venni a  kiszabására okot adó cselekmény súlyát és 

következményeit, a korábbi bírságolások számát és mértékét, az egyéb intézkedéseket.
 (3) A  pénzbírságot kiszabó végzés ellen fellebbezésnek van helye. A  bíróság a  végzést módosíthatja vagy 

visszavonhatja.

8. Adatigénylés

32. §  [Adatigénylés]
 (1) A  bíróság és az  információs szolgálat jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, a  jogi személyek 

nyilvántartása közhitelességének biztosítása érdekében a nyilvántartási jegyzékben feltüntetett adatok ellenőrzése 
érdekében – térítésmentesen – adatot igényelhet más közhiteles nyilvántartásból.

 (2) A bíróság, továbbá az  információs szolgálat megkeresésére az állami adó- és vámhatóság átadja a  jogi személyek 
nyilvántartásban kezelt adóazonosító számhoz tartozó titkosított összerendelési kapcsolati kódot az  e  §,  
az 50. § (2) bekezdése és az 53. § szerinti feladatellátás céljából.

9. A nyilvántartási eljárásban benyújtható beadványokra vonatkozó általános szabályok

33. §  [A beadvány alaki feltételei, a beadvány benyújtása]
 (1) A nyilvántartási eljárásban benyújtható beadványt nyomtatványon kell előterjeszteni.
 (2) A nyilvántartási eljárásban benyújtható beadvány alaki feltételeire a Pp. 114. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (3) Jogszabály iratminta kötelező használatát írhatja elő.
 (4) A  beadvány mindaddig nem minősül benyújtottnak, ameddig a  nyilvántartási portál – jogszabályban 

meghatározott – érdemi hibának minősülő informatikai vagy formai hibát jelez.
 (5) A  benyújtó elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel ellátott igazolást kap a  beadvány benyújtásának 

megtörténtéről és a bíróságnak való továbbításról.

34. §  [A hiánypótlás elrendelése, a beadvány visszautasítása]
 (1) A hiánypótlás elrendelésére és a beadvány visszautasítására a Pp. 115. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 

hogy hiánypótlás elrendelésére kerülhet sor akkor is, ha a  beadvány e  törvény rendelkezéseinek nem felel meg. 
A  hiányok pótlására – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – harmincnapos határidő biztosítható, amely 
kérelemre legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

 (2) A beadványt a Pp. 115. § (6) bekezdésében foglalt okok alapján visszautasító végzés ellen fellebbezésnek akkor van 
helye, ha e törvény lehetővé teszi.

35. §  [A papíralapú beadványokra vonatkozó eltérő szabályok]
 (1) Ha a beadványt benyújtó személy az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles és azt nem is vállalja, papíralapú 

beadványát közvetlenül a bíróságnak nyújtja be.
 (2) Ha az  elektronikus kapcsolattartást vállaló személy beadványát nem elektronikus úton nyújtotta be, beadványa 

akkor hatályos, ha a  papíralapú eljárásra való áttérés engedélyezését is kéri egyidejűleg. A  kérelmezőnek 
a kérelemben valószínűsítenie kell, hogy körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus 
úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene. A papíralapú eljárásra való áttérés 
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engedélyezéséről külön végzés nélkül határoz a bíróság, az áttérés iránti kérelem elutasításáról a bíróság végzéssel 
határoz, a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

 (3) A papíralapú eljárásra való áttérés iránti kérelem elutasítása esetén azonos okból ismételten áttérés iránti kérelmet 
nem lehet benyújtani, az ennek ellenére benyújtott áttérés iránti kérelmet a bíróság visszautasítja.

 (4) Ha a bíróság az áttérés iránti kérelmet elutasítja, felhívja a kérelmezőt, hogy a papíralapon megküldött beadványt 
szabályszerűen elektronikus úton nyújtsa be. Ha a  kérelmező e  felhívásnak nem tesz eleget, a  bíróság a  kérelmet 
visszautasítja. A bíróság a  felhívást, az áttérés iránti kérelem elutasítását és a kérelem visszautasítását papíralapon 
közli a kérelmezővel.

 (5) A bíróság általános intézkedési kötelezettségének határideje papíralapú beadvány esetén a beadványnak a bíróság 
általi érkeztetését követő munkanapon kezdődik.

10. A nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem általános szabályai

36. §  [A nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem]
 (1) A nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem kötelezően tartalmazza

a) a kérelmező és – ha az eljárásban kérelmezett szerepel – a kérelmezett nevét (elnevezését), eljárásbeli állását, 
a Pp. szerinti azonosító adatait,

b) meghatalmazottal történő eljárás esetén
ba) a meghatalmazott nevét és a Pp. szerinti azonosító adatait, jogi képviselő meghatalmazott esetén 

a jogi képviselő nevét, irodája címét, kamarai jogtanácsos esetén munkáltatója nevét és székhelyét, 
telefonszámát, elektronikus levélcímét, kamarai azonosító számát,

bb) nyilatkozatot arról, ha a  meghatalmazása a  rendelkezési nyilvántartásban vagy az  általános 
meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,

bc) több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt meghatalmazott nevét,
c) a nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló határozott kérelmet,
d) a  megfizetett illeték, illetve közzétételi költségtérítés összegét és a  megfizetését igazoló adatot, ha 

a  nyilvántartási eljárásban a  kérelmező illeték lerovására, illetve közzétételi költségtérítés megfizetésére 
kötelezett, vagy a jogszabályon alapuló költségkedvezményre történő hivatkozást.

 (2) A kérelemhez mellékletként csatolni kell
a) meghatalmazott útján eljáró kérelmező esetén a  meghatalmazást, kivéve, ha a  meghatalmazás 

a  meghatalmazott nyilatkozata szerint a  rendelkezési nyilvántartásban vagy az  általános meghatalmazások 
országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel, valamint

b) a jogszabály által előírt mellékleteket.
 (3) Bejegyzési eljárásban csak egy jogi képviselőnek adható meghatalmazás.
 (4) A  kérelemhez csatolt idegen nyelvű melléklet esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csatolni kell 

annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
 (5) A  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelemre – ezen alcímben szabályozott eltérésekkel – a  nyilvántartási 

eljárásban benyújtható beadványokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

37. §  [A képviseleti jogosultság ellenőrzése más nyilvántartásokból]
 (1) Ha a  meghatalmazott nyilatkozata szerint a  meghatalmazása a  rendelkezési nyilvántartásban vagy az  általános 

meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel, a bíróság a megjelölt nyilvántartásból adatot 
igényel, illetve a meghatalmazást a megjelölt nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi.

 (2) A  bíróság a  jogi képviselő képviseleti jogának ellenőrzése céljából adatot igényel az  ügyvédi kamarai 
nyilvántartásból vagy a közjegyzői nyilvántartásból.

38. §  [A nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem általános vizsgálata, a hiánypótlás elrendelése, a kérelem 
visszautasítása]

 (1) A  bíróság a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelmet megvizsgálja annak megállapítása érdekében,  
hogy nincs-e helye
a) a kérelem áttételének,
b) a kérelem hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának vagy
c) hiánypótlási felhívás kiadásának
és a szükséges intézkedéseket megteszi.
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 (2) A bíróság – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a kérelmet visszautasítja, ha
a) a kérelmezőnek vagy a kérelmezettnek nincs perbeli jogképessége,
b) törvény rendelkezése alapján nincs helye nyilvántartási eljárásnak,
c) a kérelmező nem jogosult a kérelem előterjesztésére,
d) a jogi képviselővel eljáró kérelmező

da) kérelme nem tartalmazza azt, amit jogszabály a kérelem tartalmára kötelezően előír, vagy
db) nem csatolta a jogszabály által kötelezően előírt mellékleteket,

e) a jogi képviselő meghatalmazása nem felel meg a jogszabályoknak,
f ) a meghatalmazás – a meghatalmazott nyilatkozata ellenére – nem szerepel a rendelkezési nyilvántartásban 

vagy az  általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában, vagy az  ott szereplő 
meghatalmazás lejárt, illetve annak tárgyi hatálya az ügyre nem terjed ki,

g) a  nyilvántartási eljárásban a  kérelmező illeték lerovására, illetve közzétételi költségtérítés megfizetésére 
kötelezett, a  jogi képviselővel eljáró kérelmező az  illetéket, illetve a  közzétételi költségtérítést nem, vagy 
hiányosan fizette meg, és jogszabályon alapuló költségkedvezményre történő hivatkozást sem terjesztett elő,

h) a kérelmező a kérelmet nem az előírt nyomtatványon vagy téves nyomtatványon terjesztette elő,
i) kötelező iratminta esetén a kérelmező a kérelméhez nem iratminta alapján készült mellékletet csatolt,
j) a  kérelem előterjesztése jogszabály rendelkezése alapján határidőhöz kötött, a  kérelmező pedig a  kérelem 

előterjesztésére megállapított határidőt, kétoldalú eljárás esetén a jogvesztő határidőt elmulasztotta.
 (3) A bíróság visszautasítja a nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelmet, ha a hiánypótlási felhívás ellenére

a) a jogi képviselő nélkül eljáró kérelmező
aa) kérelme nem tartalmazza azt, amit jogszabály a  kérelem tartalmára kötelezően előír, vagy nem 

csatolta a jogszabály által kötelezően előírt mellékleteket,
ab) a  nyilvántartási eljárásban illeték lerovására, illetve közzétételi költségtérítés megfizetésére 

kötelezett, azonban az illetéket, illetve közzétételi költségtérítést a kitűzött határidő alatt nem fizeti 
meg, vagy a hiányzó összeget nem pótolja,

b) a kérelmező a hiányokat a kitűzött határidő alatt nem pótolja vagy a kérelmet újból hiányosan adja be.
 (4) A  hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor és abban a  kérelem valamennyi 

hiányosságát, hibáját meg kell jelölni. A  hiánypótlásra – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – megfelelő, 
legfeljebb harmincnapos határidőt kell biztosítani, amely kérelemre legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

 (5) A bejegyzési eljárásra e § nem alkalmazandó.

11. Jogorvoslatra vonatkozó általános szabályok

39. §  [Jogorvoslatra vonatkozó általános szabályok]
 (1) A  nyilvántartási eljárást befejező végzés ellen fellebbezésnek van helye, kivéve, ha a  fellebbezés lehetőségét 

e törvény kizárja.
 (2) Az automatikus bejegyzést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.

IV. FEJEZET
AZ EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

12. Egyéb jogi személyek nyilvántartása, a nyilvántartási adataik kezelése

40. §  [Egyéb jogi személyek nyilvántartásba vétele, a nyilvántartási adataik kezelése]
 (1) Az  egyéb jogi személy létesítésére, adata változására és e  jogi személy nyilvántartásból való törlésére irányuló 

határozathozatali eljárást a nyilvántartó szerv jogszabályban előírt módon folytatja le.
 (2) Az egyéb jogi személyek közhiteles nyilvántartását a bíróság kezeli.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás eredményeként a  nyilvántartó szerv jegyzi be a  jogi személyek nyilvántartásába 

az  egyéb jogi személy létesítésére, a  nyilvántartási adata változására, az  egyéb jogi személy megszűnésére 
vonatkozó nyilvántartási adatokat.
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 (4) E törvényben a bejegyzési eljárásban előírt, a nyilvántartási jegyzékben feltüntetésre kerülő természetes személyre 
és jogi személyre vonatkozó adatigénylési és adatellenőrzési feladatokat – ideértve a  kapcsolati kód képzéséhez 
szükséges intézkedéseket is – a bejegyzési eljárás erre vonatkozó szabályainak alkalmazásával a nyilvántartó szerv 
végzi el.

 (5) Ha az azonosított természetes személy a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzésre kerül, a bírósági informatikai rendszer 
a  természetes személynek a  nyilvántartási jegyzékből való törléséig tárolja a  nyilvántartási jegyzék adattartalmát 
meghaladó természetes személyazonosító adatokat és a kapcsolati kódot.

41. §  [Egyéb jogi személyek nyilvántartásba vétele nyilvántartó szerv hiányában]
 (1) Ha az egyéb jogi személy tekintetében nyilvántartó szerv nincs kijelölve, akkor ezen egyéb jogi személyt és adatait, 

az  adata változását, valamint e  jogi személy megszűnése esetén a  nyilvántartásból való törlését az  egyéb jogi 
személy által a  nyilvántartási portál e  célra biztosított felületén keresztül megküldött értesítése alapján a  bíróság 
automatikus bejegyzéssel rögzíti a nyilvántartásában.

 (2) A  bíróság nyilvántartási portál útján megküldött értesítésben feltüntetett természetes személyek, illetve jogi 
személyek tekintetében a bejegyzési eljárás erre vonatkozó szabályainak alkalmazásával elvégzi az adatigénylési és 
adatellenőrzési feladatokat, ideértve a kapcsolati kód képzéséhez szükséges intézkedéseket is.

 (3) Ha a  bíróság a  (2)  bekezdés szerinti adatigénylés vagy ellenőrzés során érdemi hibának minősülő adathibát vagy 
e törvény szerinti visszautasítási okot megalapozó hibát észlel, a bíróság az egyéb jogi személy adatait nem rögzíti, 
és erről az egyéb jogi személyt értesíti.

 (4) Ha a  bíróság a  (2)  bekezdés szerinti adatigénylés vagy ellenőrzés során olyan hibát észlel, amely alapján 
a  szervezetek esetében a  bejegyzési eljárásban törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásának vagy hiánypótlási 
felhívásnak lenne helye, a  bíróság az  egyéb jogi személy adatait rögzíti, azonban az  észlelt hibáról, hiányosságról 
értesíti a jogi személyt a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

 (5) Ha a  bíróság az  azonosított természetes személyt a  nyilvántartási jegyzékben rögzíti, a  bírósági informatikai 
rendszer a  természetes személynek a  nyilvántartási jegyzékből való törléséig tárolja a  nyilvántartási jegyzék 
adattartalmát meghaladó természetes személyazonosító adatokat és a kapcsolati kódot.

13. A nyilvántartó szerv értesítése

42. §  [Egyéb jogi személyek nyilvántartási adataival kapcsolatos értesítés]
Ha az  egyéb jogi személy nyilvántartási jegyzékében más bíróság, hatóság, illetve erre feljogosított személy 
értesítése alapján automatikus bejegyzéssel változás történik, vagy a bíróság e törvényben meghatározott módon 
tudomást szerez arról, hogy a nyilvántartásban szereplő adat más közhiteles nyilvántartás adataival ellentétes vagy 
jogszabályba ütközik, erről a nyilvántartó szervet értesíti. Az értesítést az informatikai rendszer rögzíti.

V. FEJEZET
BEJEGYZÉSI ELJÁRÁS

14. A szervezetek bejegyzési eljárásának közös szabályai

43. §  [Általános eljárási szabályok]
 (1) A  bejegyzési eljárás a  3.  § 5.  pontja szerinti szervezetek kérelmére induló, a  4.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában 

meghatározott eljárás.
 (2) A bejegyzési eljárásban az eljárás felfüggesztésére

a) a bejegyzési eljárás alatt, azzal összefüggésben indított törvényességi felügyeleti eljárás esetén,
b) a  szervezet nyilvántartásba vétele iránti eljárás alatt a  létesítő okirat érvénytelenségének megállapítására 

irányuló per esetén,
c) változásbejegyzési eljárásban, illetve átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzése iránti eljárásban,
d) e törvényben meghatározott egyéb esetben
kerülhet sor. A  bejegyzési eljárás a)–d)  pont szerinti okból való felfüggesztéséről hozott végzéssel szemben 
jogorvoslatnak nincs helye.

 (3) A  bejegyzési kérelem az  elsőfokú határozat meghozataláig visszavonható. Ebben az  esetben a  bíróság az  eljárást 
megszünteti; a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
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 (4) A  bejegyzési kérelem jogerős elbírálásáig – kivéve az  ismételt benyújtás lehetőségét – ugyanazon szervezet 
bejegyzésére, illetve ugyanazon nyilvántartási adat bejegyzésére újabb kérelem nem nyújtható be. A  bejegyzési 
kérelem elutasítása esetén a  fellebbezési határidő alatt benyújtott újabb bejegyzési kérelmet az  elutasító végzés 
elleni fellebbezési jogról való lemondásnak, a  fellebbezés benyújtását követően benyújtott újabb bejegyzési 
kérelmet a fellebbezés visszavonásának kell tekinteni; a szervezet ezzel ellentétes nyilatkozata hatálytalan.

 (5) A  változásbejegyzési eljárás alatt más változás bejegyzésére irányuló kérelem benyújtható, azonban a  korábban 
érkezett kérelmet kell előbb jogerősen elbírálni (sorrendiség szabálya).

 (6) Az  (5)  bekezdésben foglaltaktól a  bíróság döntéshozó személy általi elbírálás esetén akkor térhet el, ha a  később 
benyújtott változásbejegyzési kérelem teljesítése a korábbi kérelem teljesítésének előfeltétele, illetve, ha a bíróság 
a  különböző, egymással előfeltételi viszonyban nem lévő adatváltozásokra irányuló kérelmek esetén a  kérelmek 
elbírálásának egyesítését rendelte el.

 (7) A szervezet a jogi személyek nyilvántartásába történő bejegyzésével jön létre, és a nyilvántartásból történő törléssel 
szűnik meg. A  szervezet jegyzett tőkéjének leszállítása esetén az  erre vonatkozó nyilvántartási adat, valamint 
a közhasznú jogállás bejegyzése és törlése a bejegyzés napjával válik hatályossá.

44. §  [A bejegyzési kérelem benyújtására kötelezett személy, a kötelező jogi képviselet]
 (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a bejegyzési kérelem benyújtására a szervezet képviselője köteles.
 (2) Az  alapítvány esetében a  bejegyzési kérelmet az  alapító nyújtja be. Ha az  alapítványnak több alapítója van, 

a bejegyzési kérelmet az alapítók együttesen, alapítók gyűlése esetén az erre a gyűlés által kijelölt alapító nyújtja 
be. A  Kormány által létrehozott alapítvány bejegyzési eljárásában az  alapítói jogok gyakorlójának a  Kormány 
határozatában kijelölt személyt kell tekinteni. A  bejegyzési eljárásban hozott határozatokat az  alapítványnak is 
kézbesíteni kell.

 (3) Az  MRP-szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az  alapító nyújtja be, több alapító esetén az  alapítók 
együttesen nyújtják be. Az  ilyen szervezet változásbejegyzési kérelmét az  alapul szolgáló döntés meghozatalára 
jogosult személy jogosult benyújtani.

 (4) A jogi képviselet kötelező
a) cég,
b) a magánnyugdíjpénztár,
c) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
d) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
e) a 2. § (4) bekezdés 4. pontja szerinti köztestület,
f ) a kölcsönös biztosító egyesület,
g) az országos sportági szakszövetség,
h) a szövetség,
i) a közalapítvány,
j) közhasznú szervezet,
k) a vagyonkezelő alapítvány, valamint
l) az MRP-szervezet
bejegyzési eljárásában.

 (5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a jogi képviselet kötelező civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezet esetében 
a közhasznú szervezetté minősítés iránti eljárásban, valamint az automatikus döntéshozatal választása esetén.

45. §  [Létesítő okirat minta]
Jogszabályban meghatározott szervezeti forma esetén a  szervezet a  létesítő okiratát iratminta megfelelő 
kitöltésével is elkészítheti, jogszabály előírása esetén pedig köteles így elkészíteni. A  létesítő okirat tartalmát 
kizárólag a kitöltött iratmintában foglalt rendelkezések alkotják.

46. §  [Kézbesítési megbízott]
 (1) Ha a  bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy egyéb külföldi szervezet szerepel, vagy a  bejegyzési 

kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a  kérelemben 
kézbesítési megbízottat kell megjelölni.
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 (2) A  kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel és hivatalos elérhetőséggel rendelkező szervezet, vagy 
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott és az E-ügyintézési tv. 15. §-a 
szerint elektronikus kapcsolattartást vállaló természetes személy lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a  szervezet 
tagja, vezető tisztségviselője, valamint felügyelőbizottsági tagja a szervezet vonatkozásában nem láthat el.

 (3) A  kézbesítési megbízottal rendelkező külföldi személy részére a  bíróság a  bírósági iratot a  kézbesítési megbízott 
hivatalos elérhetőségére, természetes személy esetén az  E-ügyintézési tv. 15.  §-a szerinti hivatalos elérhetőségére 
küldi meg.

 (4) A  kézbesítési megbízott feladata, hogy bíróságnak, közjegyzőnek vagy más hatóságnak a  szervezet működésével 
összefüggésben keletkezett, a  külföldi személy részére megküldött iratokat átvegye, és azokat a  megbízó részére 
haladéktalanul továbbítsa. Vélelmezni kell, hogy az irat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést 
követő ötödik munkanapon a külföldi személy számára is ismertté vált.

47. §  [A bejegyzési kérelem benyújtásának határideje]
 (1) A  szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztésének határideje – ha törvény kivételt nem tesz –  

a  létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított harminc nap. Ha a  szervezet alapításához hatósági 
engedély szükséges, a  szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztésének határideje az  engedély 
kézhezvételétől számított tizenöt nap.

 (2) Változásbejegyzési kérelem esetén – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kérelem benyújtásának határideje 
gazdasági társaság – kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – és jogi személyiséggel rendelkező vallási 
közösség esetén a változás bekövetkezésétől számított tizenöt nap, más szervezeti forma és a nyilvánosan működő 
részvénytársaság esetén a változás bekövetkezésétől számított harminc nap.

 (3) A bíróság a szervezetet pénzbírsággal sújthatja, ha a bejegyzési kérelem benyújtási kötelezettségét késedelmesen 
teljesíti és késedelmét alapos indokkal nem menti ki.

48. §  [Névfoglalás]
 (1) A bíróság – kötelező jogi képviselet esetén a jogi képviselő által benyújtott – kérelemre dönt arról, hogy a választott 

elnevezéssel a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, illetve névfoglalás hatálya alatt álló más 
szervezet szerepel-e, továbbá lefolytatja a szervezet elnevezésére vonatkozó feltételek vizsgálatát.

 (2) Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a bíróság a névfoglalási kérelemről automatikus döntéshozatallal egy 
munkanapon belül határoz.

 (3) Ha a  bíróság a  kérelemnek helyt ad, végzésével a  megjelölt nevet hatvannapos időtartamra a  kérelmező, vagy 
az általa megjelölt, létesítendő szervezet részére lefoglalja és a  jogi személyek nevének elektronikus úton vezetett 
nyilvántartásában feltünteti. Ez alatt az idő alatt más szervezet ezzel a névvel nem jegyezhető be, illetve a név nem 
foglalható le. A bíróságnak a nyilvántartásba vétel elutasításáról hozott határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 (4) Ha a  szervezet bejegyzésére vagy a  neve változásának bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására a  névfoglalás 
időtartama alatt nem kerül sor, a névfoglalás megszűnik.

 (5) Ha a bíróság a névfoglalási kérelemnek helyt ad, a névfoglalás tartama alatt benyújtott bejegyzési eljárásban a név 
jogszabályszerűsége már nem vizsgálható.

49. §  [A nyilvántartási irat nem nyilvános kezelése iránti eljárás]
 (1) A bíróság a bejegyzési kérelem benyújtása előtt – kötelező jogi képviselet esetén a jogi képviselő által benyújtott –  

kérelemre dönt arról, hogy a  nyilvántartási iratként benyújtandó okirat nem nyilvános kezelése elrendelhető-e. 
A  kérelmet a  szervezet – ideértve az  előtársaságot is –, továbbá az  terjeszthet elő, akinek jogos érdeke fűződik 
a  nyilvántartási irat nem nyilvános kezeléséhez. A  kérelem a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem 
kötelező tartalmi elemein túl tartalmazza azt, hogy milyen okból kérik a nyilvántartási irat nem nyilvános kezelését, 
továbbá a  kérelmező jogi érdeke fennállását alátámasztó tényeket és bizonyítékokat. A  kérelemhez csatolni kell 
a nyilvántartási iratot és a megjelölt okirati bizonyítékokat.

 (2) A  bíróság a  kérelem általános vizsgálatát egy munkanapon belül elvégzi. Ha a  kérelem visszautasításának nincs 
helye, a bíróság a kérelemről egy munkanapon belül dönt.

 (3) Ha nem a  szervezet a  kérelmező és a  nyilvántartási irat a  sérelmezett tartalom nélkül is benyújtható, a  bíróság 
a (2) bekezdés szerinti döntésében kötelezheti a szervezetet arra, hogy a nyilvántartási iratot a sérelmezett tartalom 
nélkül nyújtsa be. A bíróság a végzést a szervezetnek a hivatalos elérhetőségére, ha a szervezet bejegyzés alatt áll, 
papíralapon a létesítő okiratban megadott székhelyére küldi meg. Ha a szervezet a végzésben foglaltaknak nem tesz 
eleget, a szervezetet a bíróság pénzbírsággal sújtja.



5318 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 

 (4) Automatikus döntéshozatali eljárás esetén a  bejegyzési kérelem előterjesztését megelőzően kell kérelmezni 
a  nyilvántartási irat nem nyilvános kezelését és a  bejegyzési kérelem nyomtatványán kell feltüntetni a  végzés 
jogszabályban meghatározott adatait.

 (5) A  bejegyzési kérelem döntéshozó személy általi elbírálása esetén az  (1)  bekezdés szerinti kérelem a  bejegyzési 
kérelemmel együtt is előterjeszthető, ha a szervezet kéri a nyilvántartási irat nem nyilvános kezelését. E bekezdés 
szerinti esetben a  bíróság a  kérelem vizsgálatát a  bejegyzési kérelem vizsgálatával együtt végzi el, azonban 
a kérelemről a bíróság külön végzésben dönt.

 (6) Az elektronikus irattárban már elhelyezett nyilvántartási irat nem nyilvános kezelése iránt is előterjeszthető kérelem. 
Ebben az esetben is az  (1)–(3) bekezdés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartási iratot a kérelemhez 
csatolni nem kell, azonban meg kell jelölni. Ha a  bíróság a  (3)  bekezdés szerint elrendelte a  nyilvántartási irat 
módosított tartalommal való benyújtását, egyben elrendeli az elektronikus irattárban már elhelyezett nyilvántartási 
irat nem nyilvános kezelését.

 (7) A bíróság hivatalból jár el, ha más bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv 
a nyilvántartási irat nem nyilvános kezelésének szükségességéről értesíti.

15. A bejegyzési kérelem

50. §  [A bejegyzési kérelem nyomtatványa]
 (1) A bejegyzési kérelmet a szervezeti formának megfelelő nyomtatványon kell előterjeszteni.
 (2) A  nyilvántartási jegyzék vezetéséhez és a  nyilvántartás közhitelessége biztosításához kapcsolódó adatigénylés, 

továbbá az  adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás érdekében a  bejegyzési kérelem 
nyomtatványában fel kell tüntetni a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett, illetve bejegyzendő személy adóazonosító 
számát. Az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás érdekében a külföldi jogalany esetén – ha azzal 
rendelkezik – az illetősége szerinti állam által megállapított közteherviselési azonosítót kell feltüntetni.

51. §  [A bejegyzési kérelem mellékletei]
 (1) A bejegyzési kérelem nyomtatványához jogszabályban meghatározott iratokat kell csatolni.
 (2) Ha a bejegyzési kérelem a szervezet nyilvántartási jegyzékébe bejegyzett tagja – polgári jogi kötelmi jogviszonyon 

alapuló – változására vonatkozó vagy a társasági részesedést, üzletrészt terhelő jog bejegyzése, illetve törlése iránti 
kérelmet tartalmaz, a bejegyzési kérelemhez olyan együttes meghatalmazást kell csatolni, amely minden érintett fél 
meghatalmazó nyilatkozatát tartalmazza. Ha a közjegyző törvényen alapuló képviselői jogállásában látja el a  felek 
képviseletét, akkor a  meghatalmazás helyett a  közjegyzőnek azt a  nyilatkozatát kell a  kérelemhez csatolni, amely 
szerint a  törvény szerint őt megillető képviselői jogállásában látja el a  felek képviseletét, vagy ennek hiányában 
az  alapul szolgáló közjegyzői okiratnak kell arra utalnia, hogy az  okirat alapján szükséges bejegyzési eljárásban 
a felek képviseletében a közjegyző jár el.

 (3) A szervezet jogi képviselőjének feladata a bejegyzési kérelem mellékletét képező papíralapú okiratok digitalizálása, 
ideértve a nem általa készített papíralapú okiratokat is.

 (4) Az  elektronikus közokirat, a  teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirat közvetlenül is csatolható a  bejegyzési 
kérelemhez.

 (5) A  jogi képviselőnek a  bejegyzési kérelem kitöltött nyomtatványát és a  kérelemhez csatolt, a  (3)  bekezdés szerint 
elektronikus másolattá alakított mellékleteket együttesen vagy minden mellékletet külön minősített elektronikus 
aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell 
ellátnia, oly módon, hogy az  időbélyegző alapján az  aláírás használatára való jogosultság – az  okirat aláírásának 
időpontjában való – fennállása megállapítható legyen.

 (6) A jogi képviselőnek a kérelemhez csatolt papíralapú okirat elektronikus másolatán elhelyezett elektronikus aláírása 
egyben azt is tanúsítja, hogy az elektronikus másolat tartalma az eredeti okiratéval megegyezik.

 (7) Ha a  bejegyzési eljárásban a  jogi képviselő részvétele nem kötelező és a  szervezet nem jogi képviselővel jár el, 
a  szervezet vezető tisztségviselője jogosult és köteles a  (3)–(6)  bekezdésben foglaltak teljesítésére. A  bejegyzési 
kérelem kitöltött nyomtatványát és a  kérelemhez csatolt (3)  bekezdés szerint elektronikus másolattá alakított 
mellékleteket a szervezet vezető tisztségviselőjének minősített elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell ellátnia.
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52. §  [Az iratok őrzése, a bíróság részére való bemutatása]
 (1) A  jogi képviselő, jogi képviselő nélkül eljáró szervezet esetében a  vezető tisztségviselő a  bejegyzési kérelemhez 

csatolt digitalizált papíralapú okiratot köteles megőrizni, és a bíróság, más bíróság, a közjegyző vagy más hatóság 
felhívására bemutatni.

 (2) A  jogi képviselő azon iratok őrzésére is köteles, amelyek jogszabály alapján a  bejegyzési kérelem mellékleteként 
benyújtásra nem kerülnek, azonban a jogi képviselő által végzett törvényességi szempontú ellenőrzés körébe esnek.

16. A bejegyzési kérelem informatikai és formai ellenőrzésének többletszabályai

53. §  [Adatigénylés a természetes személyek nyilvántartásából]
 (1) Az  információs szolgálat a  kérelem nyomtatványában megjelölt természetes személy adatainak ellenőrzése és 

a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből történő e  törvény szerinti adatigényléshez szükséges adatok beszerzése 
céljából a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló  
1996. évi XX. törvényben megjelölt módon adatot igényel a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá 
a központi idegenrendészeti nyilvántartásból (a továbbiakban együtt: természetes személyek nyilvántartása).

 (2) A  természetes személyek nyilvántartása a  kérelem nyomtatványában szereplő és az  (1)  bekezdésben megjelölt 
módon azonosított természetes személyre vonatkozóan kapcsolati kódot képez és azt, valamint a  természetes 
személyazonosító adatokat átadja az igénylőnek.

 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti adatigénylésre automatikus információátadás útján kerül sor. Ha a  bíróság 
az  azonosított természetes személyt a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzi, a  bírósági informatikai rendszer 
a természetes személynek a nyilvántartási jegyzékből való törléséig tárolja a természetes személyek nyilvántartása 
által szolgáltatott, a  nyilvántartási jegyzék adattartalmát meghaladó természetes személyazonosító adatokat és 
a kapcsolati kódot.

 (4) Ameddig a  bejegyzési kérelem az  (1)  bekezdés szerinti adatigénylés alapján – jogszabályban meghatározott –  
érdemi hibának minősülő adathibát tartalmaz, a bejegyzési kérelem nem minősül benyújtottnak.

54. §  [Adatellenőrzés a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül]
 (1) Az  információs szolgálat a  bejegyzési kérelemben feltüntetett EUID-val rendelkező külföldi vállalkozás adatait 

a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül ellenőrzi.
 (2) Ameddig a bejegyzési kérelem az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés alapján – jogszabályban meghatározott – érdemi 

hibának minősülő adathibát tartalmaz, a bejegyzési kérelem nem minősül benyújtottnak.

17. A bejegyzési kérelem bírósághoz való érkezése, a bíróság intézkedései

55. §  [A bírósági ügyintézési határidő kezdete]
 (1) A  bírósághoz szabályszerűen benyújtott, a  bírósági informatikai rendszer által az  illetékes bíróságnak 

megküldött, a  szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem érkezéséről a  bíróság elektronikus tanúsítványt, 
a változásbejegyzési kérelem esetén igazolást küld a jogi képviselőnek vagy a jogi képviselő nélkül eljáró szervezet 
esetén a kérelmezőnek.

 (2) A  bíróságra vonatkozó ügyintézési határidő – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – a  kérelem elbírálásához 
szükséges valamennyi, más nyilvántartásból igényelt adat rendelkezésre állását, szervezet nyilvántartásba vétele 
esetén továbbá – ha szervezet esetében adószám megállapítása szükséges – az  adószám megállapításáról szóló 
értesítés érkezését követő munkanapon kezdődik.

 (3) Ha a  szervezetnek az  adott bejegyzési kérelmét megelőzően benyújtott bejegyzési kérelme jogerősen még nem 
került elbírálásra, a bíróságra vonatkozó ügyintézési határidő – ha az eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény 
nem merül fel, – a  kérelem benyújtását közvetlenül megelőző kérelem jogerős elbírálását követő munkanapon 
kezdődik. Ha a bíróság a sorrendiség szabályától eltér, e rendelkezést a bíróság által meghatározott sorrend szerinti 
kérelmekre kell alkalmazni.

 (4) Ha a  szervezet adószámának megállapítása, illetve a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből vagy a  gondnokoltak 
nyilvántartásából való adatigénylés miatt a  bejegyzési eljárás felfüggesztésére kerül sor, a  bejegyzési eljárás 
felfüggesztése a  törvény erejénél fogva azon a  napon szűnik meg, amikor valamennyi szükséges adat a  bíróság 
rendelkezésére áll. A  bejegyzési kérelem elbírálására vonatkozó bírósági határidő az  eljárás felfüggesztésének 
megszűnését követő munkanapon kezdődik.
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56. §  [Az adatok rögzítése, a nyilvántartási szám, az EUID, az adószám, a statisztikai számjel]
 (1) A  bejegyzési kérelem bírósági informatikai rendszerbe történő érkezését követően a  nyilvántartási adatok 

a nyilvántartási jegyzékben rögzítésre kerülnek a „bejegyzés alatt” megjegyzés feltüntetésével. A bejegyzési kérelem 
nyomtatványában szereplő hibás adat helyett az  adatigénylés alapján pontosított adat kerül a  nyilvántartási 
jegyzékben rögzítésre.

 (2) A  szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a  bírósági informatikai rendszerbe történő érkezésekor 
a szervezet nyilvántartási számot – valamint szükség szerint EUID-t – kap.

 (3) A bíróság a szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelemben e célból megadott adatok továbbításával az érintett 
szervezetektől szükség szerint beszerzi és a  nyilvántartási jegyzékben rögzíti a  szervezet adószámát (ideértve 
a közösségi adószámát is), valamint statisztikai számjelét.

 (4) Ha a  szervezet adószám megállapítását kéri vagy az  adószám megállapítása egyébként kötelező, és az  állami 
adó- és vámhatóság az  adattovábbítástól számított egy munkanapon belül a  szervezet adószámáról a  bíróságot 
nem értesíti, a  bíróság a  szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem elbírálását az  állami adó- és vámhatóság 
értesítéséig felfüggeszti.

57. §  [Adatigénylés a bűnügyi nyilvántartási rendszerből, ellenőrzés a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekben szereplő 
személyek körében, a székhelyszolgáltató ellenőrzése]

 (1) A  bíróság a  bejegyzési kérelemben feltüntetett vezető tisztségviselő (cégvezető), felügyelőbizottsági tag 
vonatkozásában a  Ptk. 3:22.  § (4) és (5)  bekezdésében meghatározott kizáró okok vizsgálata céljából a  bűnügyi 
nyilvántartó szervtől elektronikus úton adatot igényel a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió 
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint 
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 
67. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

 (2) Ha a bűnügyi nyilvántartó szerv az adatigénylési kérelem érkezésétől számított egy munkanapon belül az igényelt 
adatot nem továbbítja, a  bíróság a  bejegyzési kérelem elbírálását a  bűnügyi nyilvántartó szerv adattovábbításáig 
felfüggeszti.

 (3) A bűnügyi nyilvántartó szerv a Bnytv. 69. § (3) bekezdése szerinti értesítést küld a bíróság részére.
 (4) A bíróság a bejegyzési kérelemben feltüntetett természetes személy vagy szervezet tekintetében megvizsgálja azt, 

hogy szerepelnek-e az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedésekről hozott határozatokban.

 (5) Ha a szervezetnek a bejegyzési kérelemmel bejegyzendő székhelye székhelyszolgáltatás útján biztosított, a bíróság 
a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény  
(a továbbiakban: Pmt.) 76/B. §-a szerinti felügyeleti szervtől elektronikus úton igényelt adat alapján ellenőrzi, hogy 
a  székhelyszolgáltató a  Pmt. szerint előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, illetve a  nyilvántartásban 
szerepel.

58. §  [Az eltiltott személyekre vonatkozó vizsgálat]
A bíróság megvizsgálja azt, hogy a szervezetnek a bejegyzési kérelem nyomtatványában feltüntetett tagja, vezető 
tisztségviselője (cégvezetője), felügyelőbizottságának tagja a  nyilvántartási jegyzék adatai alapján eltiltás hatálya 
alatt áll-e.

59. §  [Adatigénylés a gondnokoltak nyilvántartásából]
 (1) A  bíróság adatot igényel a  gondnokoltak nyilvántartásából, hogy a  bejegyzési kérelemben feltüntetett tag 

cselekvőképességének részleges vagy teljes korlátozására, a  vezető tisztségviselő (cégvezető), felügyelőbizottsági 
tag vonatkozásában a Ptk. 3:22. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokra, valamint a kézbesítési megbízott 
cselekvőképességére vonatkozó adatot tartalmaz-e.

 (2) Ha a gondnokoltak nyilvántartásához való közvetlen hozzáférést üzemzavar akadályozza, és amiatt az (1) bekezdés 
szerinti ellenőrzés az adatigénylést követő egy munkanapon belül nem végezhető el, a bíróság a bejegyzési kérelem 
elbírálását az adatigénylés elvégzésének megtörténtéig felfüggeszti.
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60. §  [A bejegyzési kérelem visszautasítása]
 (1) A bíróság a bejegyzési kérelmet hiánypótlási felhívást mellőzve visszautasítja akkor is, ha

a) a szervezet adószám megállapítását kérte vagy az adószám megállapítása egyébként kötelező, és az állami 
adó- és vámhatóság arról értesíti a  bíróságot, hogy a  szervezet adószámának megállapítását végleges 
határozatában megtagadja,

b) megállapítja a kérelem nyomtatványában feltüntetett személy tekintetében a Ptk. 3:22. § (4) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennálltát,

c) a  szervezet bejegyzendő székhelye székhelyszolgáltatás útján biztosított, és a  székhelyszolgáltató 
nem tett eleget a  Pmt. szerint előírt bejelentési kötelezettségének, illetve nem szerepel a  Pmt. szerinti 
nyilvántartásban,

d) a  kérelem nyomtatványában megadott személy, illetve a  rá vonatkozó nyilvántartási adat a  nyilvántartási 
jegyzékben szereplő eltiltás miatt a nyilvántartási jegyzékbe nem jegyezhető be,

e) a  szervezet vezető tisztségviselője (cégvezetője), felügyelőbizottsági tagja cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság alatt áll,

f ) a szervezet bejegyzési kérelemben feltüntetett tagja cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt 
áll és a gondnok adatait a kérelem nyomtatványa nem tartalmazza,

g) a kézbesítési megbízott cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy 
kiskorú,

h) a kérelemhez nem csatoltak minden, jogszabályban előírt mellékletet,
i) a jogi képviselő meghatalmazottként jár el és meghatalmazása nem felel meg a jogszabályoknak,
j) a kérelmező nem jogosult a kérelem előterjesztésére,
k) a  meghatalmazás – a  kérelemben foglaltak ellenére – nem szerepel a  rendelkezési nyilvántartásban vagy 

az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában, vagy az ott szereplő meghatalmazás 
lejárt, illetve annak tárgyi hatálya a bejegyzési ügyre nem terjed ki,

l) a kérelmező a kérelmet nem nyomtatványon vagy téves nyomtatványon terjesztette elő,
m) iratminta kötelező használata esetén a  kérelmező a  kérelméhez nem iratminta alapján készült mellékletet 

csatolt.
 (2) Ha a  szervezet a  bejegyzési kérelmet a  visszautasító végzés közlését követően nyolc napon belül a  visszautasítási 

okot megszüntetve szabályszerűen újra benyújtja, a  kérelem előterjesztéséhez fűződő joghatások fennmaradnak. 
A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

 (3) Ha a  bejegyzési kérelmet a  szervezet a  visszautasító végzés jogerőre emelkedését megelőzően, de 
a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn túl ismét szabályszerűen benyújtja, azt a  visszautasító végzés ellen 
előterjesztett fellebbezés visszavonásának vagy a végzés elleni fellebbezési jogról való lemondásnak kell tekinteni. 
Az ezzel ellentétes nyilatkozat hatálytalan.

61. §  [A bejegyzési eljárás felfüggesztése valamely bejegyzést kizáró ok észlelése esetén]
 (1) Ha a  bejegyzési kérelemben szereplő személy tekintetében a  bűnügyi nyilvántartó szerv a  Ptk. 3:22.  § 

(5)  bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállására vonatkozó adatot továbbít a  bíróság részére, a  bíróság 
a  bejegyzési kérelmet döntéshozó személy általi elbírálás szerint kezeli. A  bejegyzési kérelem elbírálása során 
a kizáró ok fennállásának tisztázása céljából hivatalbóli törvényességi felügyeleti eljárásnak is helye van.

 (2) Ha a  bejegyzési kérelemben szereplő tag, vezető tisztségviselő (cégvezető), felügyelőbizottsági tag tekintetében 
a  gondnokoltak nyilvántartásából történő lekérdezés eredményeként a  cselekvőképesség részleges korlátozására 
vonatkozó adat merül fel, a  bíróság a  kérelmet a  döntéshozó személy általi elbírálás szabályai szerint kezeli. 
A  bejegyzési kérelem elbírálása során a  kizáró ok fennállásának tisztázása céljából hivatalbóli törvényességi 
felügyeleti eljárásnak is helye van.

 (3) Ha a  bejegyzési kérelemben feltüntetett természetes személy vagy szervezet az  Európai Unió és  
az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban 
szerepel, a bíróság a bejegyzési eljárást – az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LII. törvény) 
5. § (6) bekezdésében meghatározott időre – felfüggeszti és megteszi a bejelentést a pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedés foganatosításáért felelős szerv (a továbbiakban: pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni hatóság) 
részére.



5322 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti esetben a  bejegyzési kérelem elbírálására a  2017. évi LII. törvény 5.  § (7)  bekezdése 
alkalmazásával kerül sor. Ha a  pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni hatóság arról értesíti a  bíróságot, 
hogy a  bejegyzési kérelemben feltüntetett személy szerepel a  (3)  bekezdés szerinti pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban, a  bíróság a  bejegyzési kérelmet hiánypótlási felhívást mellőzve 
visszautasítja. A  bejegyzési kérelmet visszautasító végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Ha a  szervezet 
a  bejegyzési kérelmet a  visszautasító végzés közlését követően tizenöt napon belül a  visszautasítási okot 
megszüntetve szabályszerűen újra benyújtja, a  kérelem előterjesztéséhez fűződő joghatások fennmaradnak. 
A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

18. Az automatikus ügyelőkészítés, a bejegyzési kérelem érdemi vizsgálatának közös szabályai

62. §  [Automatikus ügyelőkészítés]
 (1) A  bírósági informatikai rendszer elvégzi a  bejegyzési kérelem – automata által elvégezhető – jogi szempontú 

vizsgálatát.
 (2) A bírósági informatikai rendszerben rögzítésre kerül

a) a kérelem informatikai és formai vizsgálatának eredménye,
b) a természetes személyek nyilvántartásából történő adatigénylés eredménye,
c) a  tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történt adatellenőrzés 

eredménye,
d) a bűnügyi nyilvántartási rendszerből és a gondnokoltak nyilvántartásából történő adatigénylés eredménye,
e) a  pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekben az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban való ellenőrzés eredménye,
f ) az eltiltott személyekre vonatkozó kizáró ok vizsgálatának eredménye, továbbá
g) a jogi szempontú vizsgálat eredménye
(a továbbiakban együtt: automatikus ügyelőkészítés).

63. §  [A jogi képviselő kötelező nyilatkozata. A létesítő okirat és egyéb irat vizsgálatának korlátai]
 (1) A  jogi képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozik arról, hogy a csatolt, továbbá az általa őrzött egyéb okiratok 

törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte, azok megfelelőségéért helyt áll.
 (2) A  bíróság a  bejegyzési kérelem elbírálása során – e  törvényben meghatározott módon – megvizsgálja, hogy 

a bejegyezni kért adatok, továbbá hogy a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok megfelelnek-e a jogszabályok 
rendelkezéseinek.

 (3) A  bíróság a  létesítő okiratnak (módosításának), egyéb benyújtott okiratnak a  Ptk. 3:4.  § (2)  bekezdése hatálya alá 
tartozó rendelkezéseit – a bejegyzési kérelem elbírálásával egyidejűleg kérelmezett törvényességi felügyeleti eljárás 
esetén túl – csak a  Ptk. vagy más jogszabály eltérést nem engedő rendelkezéseivel való összhang tekintetében 
vizsgálja.

19. Automatikus döntéshozatali eljárás

64. §  [Automatikus döntéshozatal]
 (1) A bíróság – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – automatikus döntéshozatali eljárással dönt

a) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – a gazdasági társaság,
b) az egyéni cég,
c) a végrehajtói iroda,
d) a közjegyzői iroda,
e) az egyesülés,
f ) az automatikus döntéshozatali eljárást választó

fa) egyesület,
fb) – a közalapítvány és a vagyonkezelői alapítvány kivételével – alapítvány, valamint
fc) sportegyesület

bejegyzési kérelméről.
 (2) Automatikus döntéshozatal során a  bíróság emberi közreműködés nélkül, gépi adatfeldolgozás, a  rendelkezésére 

álló, valamint az  adatigénylés útján kapott adatok alapján hozza meg a  határozatát. Automatikus döntéshozatali 
eljárásban hozott határozat közlésére automatikus intézkedéssel kerül sor.
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 (3) Automatikus döntéshozatali eljárásban a  bíróságra vonatkozó ügyintézési határidő – ha e  törvény eltérően 
nem rendelkezik – a  kérelem elbírálásához szükséges valamennyi adat rendelkezésre állásakor, a  szervezet 
nyilvántartásba vétele iránti eljárás esetén továbbá a cég, valamint adószámot igénylő civil és egyéb, cégnek nem 
minősülő szervezet adószáma megállapításáról szóló értesítés érkezésekor kezdődik.

65. §  [A kérelmező részletes nyilatkozata, a bejegyzési feltételek vizsgálata]
 (1) A  jogi képviselő az  okiratok törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó kötelező nyilatkozaton túlmenően 

az automatikus döntéshozatali eljárásban a bejegyzési kérelem nyomtatványában a kérelem mellékleteinek egyedi 
tartalmára vonatkozó részletes nyilatkozatot is köteles tenni.

 (2) A  bíróság a  bejegyzést elrendelő végzés meghozatalához szükséges feltételek teljesülését az  automatikus 
ügyelőkészítés, valamint a jogi képviselő nyilatkozata alapján vizsgálja.

66. §  [A bejegyzési kérelem elbírálása]
 (1) Az  automatikus döntéshozatali eljárásban hiánypótlási felhívás kiadására nem kerül sor. Az  automatikus 

döntéshozatali eljárásban a  bejegyzési kérelem részbeni bejegyzése nem rendelhető el. Ha a  bejegyzési kérelem 
bármely része nem jegyezhető be, a kérelem elutasításának van helye.

 (2) Ha a  bejegyzési feltételek vizsgálata alapján a  bejegyzésnek nincs akadálya, a  bejegyzés egy órán belül 
a  nyilvántartási jegyzékben rögzített adatok szerinti tartalommal történik meg. A  bejegyzést elrendelő végzést 
indokolni nem kell.

 (3) Ha a bejegyzési feltételek vizsgálata alapján a bejegyzésnek jogszabályi akadálya merül fel, a bíróság a bejegyzési 
kérelmet a (2) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidő alatt elutasítja az elutasítási ok megjelölése mellett.

 (4) Ha a szervezet a bejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követő tizenöt napon belül a kérelmet az elutasítási 
okot megszüntetve ismételten benyújtja, akkor az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak. 
Az  ismételt benyújtásra egy alkalommal kerülhet sor. A  határidő elmulasztása miatt igazolásának helye nincs. 
Ismételt benyújtás esetén az elutasító végzéssel szemben benyújtott fellebbezést visszavontnak kell tekinteni.

 (5) Az  automatikus döntéshozatali eljárás során hozott végzéseket a  bíróság elektronikus bélyegzőjével és 
időbélyegzővel látja el.

 (6) Ha a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn belül a  kérelem elbírálására nem kerül sor, a  bíróság a  kérelmet 
a továbbiakban döntéshozó személy általi elbírálás szerint kezeli.

67. §  [Bejegyzést elrendelő végzés döntéshozó személy általi felülvizsgálata]
 (1) A  szervezet, valamint az, akire a  végzés rendelkezést tartalmaz – a  bejegyzés rá vonatkozó része ellen –  

az  automatikus döntéshozatali eljárásban elrendelt bejegyzéstől számított öt napon belül kérheti az  automatikus 
döntéshozatali eljárásban hozott bejegyző végzés döntéshozó személy általi felülvizsgálatát. A  kérelmet kizárólag 
arra hivatkozással lehet előterjeszteni, hogy
a) a bejegyzés eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezésbe ütközik,
b) a bejegyzési kérelmet nem az arra jogosult személy terjesztette elő,
c) a csatolt irat olyan súlyos formai hibában vagy hiányosságban szenved, amely kizárja a bejegyzést.

 (2) Az e § szerinti eljárást bíró folytatja le. Az eljárásban jogi képviselet kötelező. Az (1) bekezdés szerinti kérelemre és 
általános vizsgálatára a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem általános szabályait kell alkalmazni azzal, 
hogy hiánypótlásra felhívásnak nincsen helye, és a bírósági intézkedési határidő egy munkanap.

 (3) Érdemi elbírálásra alkalmas kérelem esetén a  bíróság három munkanapon belül dönt arról, hogy az  automatikus 
döntéshozatali eljárásban hozott bejegyző végzés döntéshozó személy általi felülvizsgálatának feltételei 
a  kérelemben megjelölt ok alapján fennállnak-e. A  kérelemnek helyt adó e  bekezdés szerinti végzés ellen 
fellebbezésnek nincs helye.

 (4) Ha a  bíróság a  kérelemnek helyt ad, a  bejegyzési kérelmet a  bejegyzési kérelem döntéshozó személy általi 
elbírálásának rendje szerint újból megvizsgálja. Az  újbóli bejegyzési eljárás eredményeként az  automatikus 
döntéshozatali eljárásban hozott végzést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi és szükség szerint a bejegyzési 
kérelmet visszautasítja vagy elutasítja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerint lefolytatott újbóli bejegyzési eljárás eredményeként a  szervezet nyilvántartásba vétele 
iránti kérelem elutasításának vagy visszautasításának lenne helye, a  bíróság az  eljárást megszünteti, és felhívja 
az  ügyészt a  bejegyzést elrendelő végzés felülvizsgálata iránti per megindítására. Ha az  ügyész a  bejegyzést 
elrendelő végzés felülvizsgálata iránt a  bíróság e  bekezdés szerinti felhívására indít pert, a  közérdek sérelme 
e bekezdés alapján fennáll és a perindítási határidő e bekezdés szerinti végzés kézbesítésének napjától kezdődik.
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 (6) Ha a bíróság a (3) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a kérelmet elutasítja, e végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, 
azonban a kérelmező az arra irányadó szabályok szerint az automatikus döntéshozatal során hozott bejegyző végzés 
hatályon kívül helyezése iránti, vagy más polgári pert indíthat. Ebben az  esetben az  e  törvényben meghatározott 
perindítási határidő az e bekezdés szerinti végzés kézbesítésének napjától kezdődik.

 (7) Az  e  § szerinti eljárás ténye a  kérelem beérkezésének és az  eljárás befejezésének napja feltüntetésével 
a nyilvántartási jegyzékből megismerhető. Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban bejegyzett adatot a bíróság 
a  megismételt eljárás eredményeként a  nyilvántartási jegyzékből törli, a  törlés oka a  nyilvántartási jegyzékben 
az érintett adatnál feltüntetésre kerül.

20. A bejegyzési kérelem döntéshozó személy általi elbírálása

68. §  [A bejegyzési kérelem döntéshozó személy általi elbírálásának fogalma]
 (1) A bejegyzési kérelem döntéshozó személy általi elbírálására kerül sor azokban az eljárásokban, amelyekről a bíróság 

nem automatikus döntéshozatali eljárásban dönt. Ezekben az esetekben bíró, bírósági titkár vagy bírósági ügyintéző 
(a továbbiakban együtt: döntéshozó személy) jár el.

 (2) Bíró jár el a  nyilvánosan működő részvénytársaság változásbejegyzési eljárásában, ideértve a  zártkörűen működő 
részvénytársaság működési formaváltását is.

 (3) Bíró jár el
a) az alapítvány,
b) a 2. § (4) bekezdés 4. pontja szerinti köztestület,
c) az MRP-szervezet,
d) az európai gazdasági egyesülés,
e) az európai részvénytársaság,
f ) az európai szövetkezet, valamint
g) a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
bejegyzési eljárásában.

 (4) Bíró vagy bírósági titkár jár el
a) a magánnyugdíjpénztár,
b) a pénztárak szövetsége,
c) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a vegyes nyugdíjpénztár, valamint
d) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja
bejegyzési eljárásában.

69. §  [Tanúsítvány]
A szervezet bejegyzése iránti kérelem döntéshozó személy általi elbírálása esetén a  jogi képviselő, vagy a  jogi 
képviselő nélkül eljáró kérelmező legkésőbb a bírósági ügyintézés első munkanapján a szervezet nevét, székhelyét, 
nyilvántartási számát, – a  cég, valamint adószámot igénylő civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezet –  
adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítványt kap. A  tanúsítványt a  bíróság 
elektronikus bélyegzőjével és időbélyegzővel látja el.

70. §  [A bejegyzési kérelem vizsgálata, hiánypótlás]
 (1) A  bejegyzési kérelem döntéshozó személy általi elbírálása esetén a  bíróság – ha nincs helye a  kérelem 

visszautasításának – öt munkanapon belül az automatikus ügyelőkészítés eredményeinek értékelése mellett elvégzi 
a kérelem nyomtatványának és mellékleteinek vizsgálatát.

 (2) Ha a  bejegyzési kérelem nyomtatványa, illetve mellékletei nem felelnek meg a  jogszabályi előírásoknak, 
a bíróság elutasítás terhe mellett hiánypótlási felhívást ad ki. A hiánypótlásra felhívó végzést legkésőbb az ötödik 
munkanapon ki kell adni.

 (3) Civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezet esetén az (1) és (2) bekezdésben foglalt határidő tizenöt munkanap.
 (4) A  hiánypótlási felhívás kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor és abban a  bejegyzési kérelem valamennyi 

hiányosságát, hibáját meg kell jelölni. A hiánypótlásra megfelelő határidőt kell biztosítani, amely azonban legfeljebb 
harminc nap, amely kérelemre harminc nappal meghosszabbítható.

 (5) A  bíróságra vonatkozó ügyintézési határidő számításakor a  hiánypótlásra felhívó végzésnek a  kérelmező részére 
történő megküldésétől a hiányok pótlásáig eltelt idő nem vehető figyelembe.
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 (6) A  hiánypótlás teljesítésére egy beadványban kerülhet sor. Ha a  bejegyzést kérő a  hiánypótlási határidőt 
elmulasztotta, vagy a  hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan terjesztette elő, a  bíróság a  bejegyzési kérelmet 
elutasítja. Visszautasításnak már nincs helye. A  hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolásnak 
nincs helye. A szervezet a hiánypótlási felhívásban feltüntetett hiányokat a  fellebbezési eljárásban sem pótolhatja 
joghatályosan.

71. §  [Döntés a bejegyzési kérelemről]
 (1) A  bíróság a  forgalom biztonsága érdekében – ha e  törvény másként nem rendelkezik – a  bejegyzési kérelem 

döntéshozó személy általi elbírálása esetén köteles tíz munkanapon, civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezet 
esetén huszonöt munkanapon belül dönteni a  bejegyzésről vagy a  kérelem elutasításáról. A  bíróság e  határidőn 
belül küldi meg a bejegyzést elrendelő, illetve a kérelmet elutasító végzést a  jogi képviselő, vagy a  jogi képviselő 
nélkül eljáró kérelmező részére.

 (2) Ha a  változásbejegyzési kérelem egyes részei elkülöníthetőek, a  bíróság dönthet a  kérelemnek részben helyt adó 
bejegyzésről és a kérelem többi részének elutasításáról is.

 (3) A bejegyzést elrendelő végzést nem kell indokolni.

72. §  [A törvény erejénél fogva történő automatikus bejegyzés]
 (1) Ha a bíróság a bejegyzési kérelem döntéshozó személy általi elbírálása esetén döntési kötelezettségének határidőn 

belül nem tesz eleget, a  bíróság vezetője a  határidő lejártát követően, három munkanapon belül intézkedik 
a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Ennek során hiánypótlásra történő felhívásnak nincs helye.

 (2) Ha a  bejegyzési kérelem elbírálására az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján nem került sor, a  bejegyzés 
az (1) bekezdésben meghatározott határidő elteltét követő munkanapon a törvény erejénél fogva – a nyilvántartási 
jegyzékben rögzített adatok szerinti tartalommal – megtörténik.

21. A bejegyzési eljárás speciális szabályai

73. §  [A bíróság papíralapú kapcsolattartásával járó bejegyzési eljárás eltérő szabályai]
 (1) A  bíróság a  bejegyzési eljárás rendelkezéseit e  §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazza azon szervezetek bejegyzési 

eljárásában, amelyek részére a  nyilvántartási eljárás általános szabálya szerint a  bíróság a  bírósági iratokat 
papíralapon, postai úton kézbesíti.

 (2) A  bíróság a  tanúsítványt, illetve az  igazolást, valamint egyéb bírósági iratot papíralapon, postai úton kézbesíti 
a kérelmezőnek.

 (3) Ha a bíróság a kérelmet visszautasító végzést hoz, azt három munkanapon belül ki kell adni a kérelmezőnek.
 (4) A bíróság – ha nincs helye a kérelem visszautasításának – tizenöt munkanapon belül az automatikus ügyelőkészítés 

eredményeinek értékelése mellett elvégzi a kérelem nyomtatványának és mellékleteinek vizsgálatát. Ha hiánypótlási 
felhívás kiadására van szükség, azt legkésőbb a tizenötödik munkanapon ki kell adni.

 (5) A bíróság köteles huszonöt munkanapon belül dönteni a bejegyzésről vagy a kérelem elutasításáról, és a döntését 
a kérelmezőnek kiadni.

74. §  [A bejegyzett egyházra, a nyilvántartásba vett egyházra, a vallási egyesületre vonatkozó speciális rendelkezések]
 (1) E  fejezet rendelkezéseit a  bevett egyház kivételével a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség bejegyzési 

eljárásban akkor kell alkalmazni, ha az Ehtv. vagy e § eltérően nem rendelkezik.
 (2) A szervezet bejegyzésére irányuló eljárást, a változásbejegyzési eljárást és a törlési eljárást a Kormány rendeletében 

meghatározott tartalmú kérelmen kell előterjeszteni. A  kérelemhez a  Kormány rendeletében meghatározott 
okiratokat kell csatolni. Az  eljárásban a  kérelem érdemi vizsgálata során a  bíróság kizárólag az  Ehtv.-ben 
meghatározott feltételeket vizsgálja. Az  eljárásban hiánypótlásnak csak az  Ehtv.-ben meghatározott feltételek 
hiányos vagy hibás teljesítése esetén van helye. Az eljárásban automatikus döntéshozatalnak nincs helye.

 (3) Az  Ehtv. 14/A.  § (2)–(6)  bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az  ügyész keresete alapján a  bíróság 
határozatot hoz a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház jogállásának megváltozásáról. A határozat 
meghozatalát követően a  bejegyzett egyház, illetve nyilvántartásba vett egyház megváltozott adatait a  bíróság 
határozata alapján a nyilvántartást vezető bíróság jegyzi be.

 (4) Az  Ehtv. 14/C.  § (1)  bekezdése szerinti határozatot a  bíróság a  Cégközlönyben közzéteszi. Az  Ehtv. 14/C.  § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezet vonatkozásában a fellebbezési határidő a közzététel időpontját 
követő napon kezdődik.
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 (5) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség egyesülése vagy szétválása során a létrejövő, illetve a fennmaradó 
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségre irányadó bejegyzési szabályokat kell alkalmazni.

 (6) A  belső egyházi jogi személy nyilvántartásba való bejegyzésére és a  változásbejegyzésére az  Ehtv. 18.  §-át kell 
alkalmazni.

 (7) Az  Ehtv. 14.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltétel vizsgálatára irányuló eljárás időtartama az  Ehtv. 14/B.  § 
(1) bekezdésében foglalt határidőbe nem számít bele.

22. A változásbejegyzési eljárás eltérő szabályai

75. §  [Kérelem benyújtása a változás bekövetkezte előtt]
Ha e  törvény vagy más jogszabály rendelkezése alapján a  szervezet az  érintett nyilvántartási adat változásának 
időpontját a  kérelem nyomtatványában meghatározza, akkor a  kérelem már a  változás bekövetkezte előtt 
előterjeszthető, azonban a  kérelem benyújtásának napja ebben az  esetben sem lehet korábbi, mint a  változásról 
hozott döntés napja, és – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – legfeljebb harminc nappal előzheti meg 
a megadott nyilvántartási adat változásának időpontját.

76. §  [A változás időpontja]
 (1) A  szervezet – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  változásbejegyzési kérelemben a  nyilvántartási adata 

változásának (hatályossága) időpontját meghatározhatja. A  változás időpontja az  a  nap, amellyel az  adat 
a  nyilvántartási jegyzékben hatályossá válik. A  változás időpontja nem lehet korábbi, mint a  változás alapjául 
szolgáló határozat meghozatalának a  napja. A  változás időpontjának feltüntetése hiányában vagy ellentmondó 
adatok esetén a nyilvántartási adat változásának időpontja az alapul szolgáló határozat meghozatalának a napja.

 (2) A cég a jegyzett tőke leszállítása esetén a változás időpontját nem határozhatja meg. Ebben az esetben a változás 
időpontja a jegyzett tőke változás bíróság általi bejegyzésének a napja.

 (3) Ha a  nyilvántartási adat változásának időpontja az  adatváltozás bejegyzése napját követő időpont, utóbb nem 
nyújtható be olyan változásbejegyzési kérelem, amely a nyilvántartási adatot a változás időpontjának bekövetkezte 
előtti időponttal úgy kéri törölni a nyilvántartási jegyzékből, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

77. §  [A létesítő okirat módosítása, az egységes szerkezetű létesítő okirat benyújtása]
 (1) A  létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a  bíróságnak abban 

az esetben is, ha a változás a nyilvántartási jegyzék más adatát nem érinti.
 (2) Ha a  létesítő okirat tartalma változik – akár a  létesítő okirat külön okiratban történő módosítása, akár a  szervezet 

döntéshozó szervének határozata alapján –, a  változásbejegyzési kérelemhez ezen okirat mellett csatolni kell 
a  létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is. Az  egységes szerkezetbe foglalt létesítő 
okiratban hatályosítani kell azokat az  adatokat is, amelyeket törvény csak alapítás esetén ír elő a  létesítő okirat 
tartalmaként. Ha a  tagok adatait a  nyilvántartási jegyzék tartalmazza, az  egységes szerkezetű létesítő okiratban  
– a  zártkörűen működő részvénytársaság kivételével – a  tagokra vonatkozó adatokat is hatályosítani kell. 
Egyesületek változásbejegyzési eljárása során az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket nem kell benyújtani.

 (3) Ha a  létesítő okirat mintát alkalmazó szervezet létesítő okiratát a  létesítő okirat minta megtartásával kívánja 
módosítani, a megváltozott adatoknak megfelelő létesítő okirat mintát kell kitölteni, amely a korábbi létesítő okirat 
helyébe lép. A létesítő okirat minta egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak minősül.

 (4) Ha nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett adat változására automatikus vagy hivatalbóli bejegyzéssel kerül sor és 
ezen adatot a  létesítő okirat tartalmazza, a  szervezetnek az  automatikus vagy hivatalbóli bejegyzést követő első 
létesítő okirat módosítását tartalmazó változásbejegyzési kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt 
létesítő okiratban kell átvezetnie ezen adatváltozásokat is. Ha az  adatváltozás a  szervezet létesítő okiratbeli 
főtevékenységére vonatkozik, a szervezetnek a (2) bekezdés alkalmazásával kell eljárnia.

 (5) Az egységes szerkezetű okiratot az eljáró jogi képviselő, jogi képviselő nélkül eljáró szervezet esetében a szervezet 
vezető tisztségviselője, alapítvány esetén az alapítók együttesen, alapítók gyűlése esetén a gyűlés által erre kijelölt 
alapító, az  MRP-szervezet esetében az  arra törvény alapján jogosult személy írja alá. Az  aláírás azt igazolja, hogy 
a  létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a  létesítő okirat hatályos tartalmának. Ha jogi 
képviselőként a közjegyző jár el, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegű létesítő okiratot nem foglalta közjegyzői 
okiratba, akkor a  közjegyző nem az  egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot írja alá, hanem tanúsítvánnyal 
igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának. 
Az egységes szerkezetű okiratot jogi képviselő eljárása esetén a (6) és a (7) bekezdés kivételével ellenjegyzéssel nem 
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kell ellátni, közjegyzői okiratba nem kell foglalni. Az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy 
az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot.

 (6) Ha a  szervezet a  változásbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan – a  korábban nem használt – létesítő okirat minta 
alkalmazására tér át, a  megváltozott adatoknak megfelelő létesítő okirat mintát kell kitölteni, amely a  korábbi 
létesítő okirat helyébe lép. A létesítő okirat minta egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak is minősül.

 (7) Ha a  szervezet a  továbbiakban létesítő okirat mintát már nem alkalmaz, a  változásbejegyzési kérelemhez 
kapcsolódóan új létesítő okiratot kell készíteni a  megváltozott adatokkal, amely a  létesítő okirat minta 
alkalmazásával készült létesítő okirat helyébe lép. Az új létesítő okirat egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak 
is minősül.

78. §  [Kötelező változásbejelentés]
Ha a  változás (a változással érintett adat) bejegyzése kötelező és a  bíróság a  változásbejegyzési kérelmet 
visszautasítja, egészben vagy részben elutasítja, vagy a  bejegyzési eljárást megszünteti, ez  a  jogszabályoknak 
megfelelő változásbejegyzési kérelem benyújtása alól nem mentesít, és a  benyújtási határidő a  végzés jogerőre 
emelkedésének napjával ismét megindul.

23. Egyes változásbejegyzési eljárásokra vonatkozó rendelkezések

79. §  [A szervezet székhelyének változása törvényességi felügyeleti eljárás esetén]
 (1) Ha a  bejegyzendő székhely más bíróság illetékességi területén van, mint a  bejegyzett székhely és a  szervezettel 

szemben törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban, a törvényességi felügyeleti eljárás jogerős befejezéséig, 
illetve a  törvényes állapot vagy működés helyreállításáig az  új székhely bejegyzésére nem kerülhet sor, kivéve,  
ha az új székhely bejegyzésével a törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó körülmény megszüntethető.

 (2) Ha a  törvényességi felügyeleti eljárásban a  bíróság kezdeményezi a  szervezet jogutód nélküli megszüntetésére 
irányuló bírósági eljárás lefolytatását, a székhely változásának bejegyzésére irányuló bejegyzési kérelmet elutasítja.

80. §  [Részvénytársaság formaváltásának bejegyzése]
 (1) A  zártkörűen működő részvénytársaság a  működési formájának megváltoztatására irányuló változásbejegyzési 

kérelmet a  működési formája megváltoztatásáról hozott határozat meghozatalát követő harminc napon belül 
nyújtja be. A kérelemhez tőzsdei igazolást nem kell csatolni.

 (2) A  nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzése esetén a  bíróság a  társaság részvényeire vonatkozó adatok 
között feltünteti annak tényét, hogy a részvénytársaság tőzsdére bevezetett részvénysorozattal nem rendelkezik.

 (3) A  nyilvánosan működő részvénytársaság a  bejegyzéssel a  nyilvánosan működő részvénytársasági alapszabálya 
szerint működik.

 (4) A  nyilvánosan működő részvénytársaság legalább egy részvénysorozata tőzsdei bevezetésének igazolásáról szóló 
okirat kézhezvételétől számított harminc napon belül, de legkésőbb a (2) bekezdés szerinti bejegyzéstől számított 
egy éven belül változásbejegyzési kérelemmel köteles részvénysorozata tőzsdei bevezetésének igazolásáról szóló 
okiratot a bírósághoz benyújtani. Az irat szabályszerű benyújtása esetén a bíróság a (2) bekezdés szerinti tényt törli. 
A részvénysorozatnak a (2) bekezdés szerinti bejegyzéstől számított egy éven túli tőzsdei bevezetéséről szóló okirat 
joghatás kiváltására nem alkalmas.

 (5) Ha a  nyilvánosan működő részvénytársaság valamennyi részvénysorozatát kivezették a  tőzsdéről vagy 
a  (4)  bekezdés szerinti módon és határidőben legalább egy részvénysorozata tőzsdei bevezetését nem igazolja, 
a  társaság ennek bekövetkeztét követő harminc napon belül köteles a  zártkörűen működő részvénytársaságként 
való bejegyzéséhez szükséges változásbejegyzési kérelmet benyújtani a bírósághoz.

81. §  [Nyilvánosan működő részvénytársaság jegyzett tőkéjének emelése]
 (1) Ha a  nyilvánosan működő részvénytársaság kizárólag a  jegyzett tőkéje emelésének bejegyzése iránt nyújt be 

változásbejegyzési kérelmet, a  bíróság a  kérelemről három munkanapon belül határoz. A  kérelem bármely hibája 
vagy hiányossága esetén a bíróság a kérelmet – ide nem értve a kérelem visszautasításának esetét – hiánypótlási 
eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

 (2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság a bejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követő tizenöt napon 
belül a  bejegyzési kérelmet az  elutasítási okot megszüntetve ismételten benyújtja, akkor az  elutasításhoz fűződő 
jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. Az  ismételt benyújtásra egy ízben kerülhet sor. A  határidő elmulasztása 
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miatt igazolásának helye nincs. Ismételt benyújtás esetén az  elutasító végzéssel szemben benyújtott fellebbezést 
visszavontnak kell tekinteni.

 (3) Ha a  kérelem visszautasítására, a  kérelemnek helyt adó bejegyzésre vagy a  kérelem elutasítására az  (1)  bekezdés 
szerinti határidőn belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő munkanapon a változásbejegyzés a törvény erejénél 
fogva történő automatikus bejegyzéssel – a  nyilvántartási jegyzékben rögzített adatok szerinti tartalommal –  
megtörténik.

82. §  [Társasági részesedést, üzletrészt terhelő jog bejegyzése, illetve törlése]
 (1) A  közkereseti társaságban vagy betéti társaságban fennálló társasági részesedést, valamint a  korlátolt felelősségű 

társaság üzletrészét terhelő, jogszabály előírása alapján a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyezhető írásbeli 
szerződésen vagy egyoldalú jognyilatkozaton (a továbbiakban együtt: jogügylet) alapuló jog a  tag (kötelezett) 
változásbejegyzési kérelme, vagy a jog jogosultjának változásbejegyzési kérelme és a jog kötelezettjének bejegyzési 
engedélye alapján kerül a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzésre. A bejegyzett jog törlésére pedig a jogosult kérelme, 
vagy a tag (kötelezett) kérelme és a jogosult törlési engedélye alapján kerül sor.

 (2) A  kérelem elbírálása során a  bíróság a  jogügyletet csak abból a  szempontból vizsgálja, hogy a  társaságnak és 
tagjának jogügyletben feltüntetett adatai egyeznek-e a nyilvántartási jegyzék adataival.

 (3) Ha a  zálogjogosult zálogjogosulti bizományost jelölt ki, a  nyilvántartási jegyzékben a  zálogjogosult helyett 
a  zálogjogosulti bizományost kell feltüntetni a  zálogjogosulti bizományos minőségének megjelölésével.  
Ha a  zálogjogosult adatait a  nyilvántartási jegyzék már tartalmazza, a  zálogjogosulti bizományos bejegyzésével 
egyidejűleg törölni kell azon zálogjogosultra vonatkozó adatokat, akinek a javára a zálogjogosulti bizományos eljár.

83. §  [Gazdasági társaság jegyzett tőkéje rendelkezésre bocsátásának bejelentése]
Gazdasági társaság esetén, ha a tagnak a létesítő okiratban vállalt vagyoni hozzájárulásának vagy a hozzájárulás egy 
részének a  társaság nyilvántartásba vételét vagy a  jegyzett tőkéje emelésének bejegyzését követő szolgáltatására 
lehetősége van, a  gazdasági társaságnak változásbejegyzési kérelemben kell bejelentenie, hogy valamennyi tag 
a vállalt teljes vagyoni hozzájárulását teljesítette. E rendelkezést kell alkalmazni tőkeemelés esetén is.

84. §  [A szövetség tagja változásának átvezetésére irányuló eljárás]
Ha a  szövetséghez újabb tag csatlakozik, a  bíróság a  szövetség erre irányuló változásbejegyzési kérelmére 
a szövetség adatai közé bejegyzi az új tag nevét, székhelyét és – ha ezzel rendelkezik – nyilvántartási számát.

85. §  [Az alapítvány változásbejegyzési eljárására vonatkozó speciális szabálya]
Ha az  Ectv. alapján az  alapítói jogok gyakorlójává a  közhasznú jogállású alapítvány székhelye szerinti települési 
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság válik, e  személy nyújtja be a  változással összefüggő 
változásbejegyzési kérelmet.

86. §  [Az alapítvány kuratóriuma tagjának változása]
 (1) Ha az alapítói jogok gyakorlója a kuratórium tagját vagy a kurátort a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján visszahívja 

és új kuratóriumi tagot vagy kurátort jelöl ki, változásbejegyzési kérelem benyújtásával kérheti az új kuratóriumi tag 
vagy kurátor nyilvántartásba vételét.

 (2) A  bíróság a  kérelmet azzal a  felhívással küldi meg a  kuratórium változásbejegyzési kérelemmel érintett tagjának 
vagy a  kurátornak, hogy a  kézbesítéstől számított tizenöt napon belül nyilatkozzon arról, hogy a  kérelemben 
foglaltakat vitatja-e.

 (3) Ha a  kérelemben foglaltakat a  kuratórium változásbejegyzési kérelemmel érintett tagja vagy a  kurátor vitatja, 
a  bíróság a  változásbejegyzési eljárást megszünteti, egyben felhívja az  alapítót, hogy harminc napon belül 
keresetlevél benyújtásával kezdeményezheti az  alapítvány kuratóriuma új tagja vagy új kurátora kijelölésének 
nyilvántartásba történő bejegyzését, erre az alapítót az eljárást megszüntető végzésben figyelmeztetni kell.

 (4) Ha az eljárás (3) bekezdésben meghatározott okból történő megszüntetésének nincs helye, és az alapító által csatolt 
iratokból nem állapítható meg, hogy az alapítvány kuratóriumának tagja vagy a kurátora közvetlenül veszélyezteti 
az alapítvány tevékenységét, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül 
keresetlevél benyújtásával kezdeményezheti az  alapítvány kuratóriuma új tagja vagy az  új kurátora kijelölésének 
nyilvántartásba történő bejegyzését, erre az alapítót a kérelmet elutasító végzésben figyelmeztetni kell.
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 (5) Ha a  változásbejegyzési eljárás során az  alapítvány kuratóriumának valamennyi tagja vagy kurátora e  tisztségéről 
lemond (a tagság elfogadására irányuló jognyilatkozatát visszavonja), a  bíróság a  lemondott kuratóriumi tagokat, 
illetve a kurátort a nyilvántartásból törli, egyidejűleg az alapító által bejelentett, az alapítvány új kuratóriumi tagjait 
vagy kuratóriumot nyilvántartásba veszi.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdés szerint kell eljárni abban az  esetben is, ha az  alapító az  alapító okiratnak a  visszahívást 
meghatározott feltétel vagy ok bekövetkezte esetén lehetővé tevő rendelkezése alapján hívja vissza a kuratóriumot, 
kurátort, vagy a kuratórium tagját és nyújt be az alapítvány új kuratóriuma vagy kurátora nyilvántartásba történő 
bejegyzésére vagy a kuratórium új tagjának bejegyzésére irányuló változásbejegyzési kérelmet.

87. §  [A közhasznúvá minősítéssel kapcsolatos eljárások]
 (1) A  bíróság a  szervezet közhasznúvá minősítésére, a  közhasznú jogállás törlésére, illetve a  közhasznú jogállás 

megszüntetésére irányuló eljárásokban az  Ectv. VII. Fejezetében foglaltak alapján dönt a  közhasznúság 
nyilvántartásba vételére, törlésére, illetve a  közhasznú jogállás megszüntetésére irányuló kérelem vagy indítvány 
beérkezésétől számított harminc munkanap alatt. A  közhasznú jogállás megszüntetésére irányuló eljárásban 
a  bíróságra vonatkozó ügyintézési határidőbe nem számít bele a  felet az  ellenkérelem (válaszirat) benyújtására 
felhívó végzés megküldésétől a nyilatkozat benyújtásáig, ennek hiányában a határidő lejártáig terjedő időtartam.

 (2) Ha a  közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére nem bíróság jogosult, az  erre jogosult szervezet az  e  § és 
a  közhasznú szervezet beszámolójának automatikus vizsgálatára vonatkozó rendelkezések szerint jár el  
− az eljárására irányadó szabályok szerint − az általa nyilvántartott szervezet közhasznúvá minősítése és a közhasznú 
jogállás nyilvántartásba történő bejegyzésére, illetve a közhasznú minősítés megszüntetése és a közhasznú jogállás 
nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás során.

 (3) A  közhasznúvá minősítés és a  közhasznú jogállás nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmet alapítvány 
esetén az  alapítónak kell benyújtania, ha a  kérelemben úgy nyilatkozik, hogy a  bírósághoz korábban benyújtott 
létesítő okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket.

 (4) Ha a kérelemhez jogszabály rendelkezése alapján létesítő okiratot csatolnak, vagy ha a közhasznúvá minősítés iránti 
kérelem előterjesztése más nyilvántartott adat megváltoztatását is igényli, a bíróság a változásbejegyzési kérelemről 
és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéről döntéshozó személy által lefolytatott eljárásban együttesen dönt.

 (5) A  (4)  bekezdés kivételével a  bíróság a  megküldött beszámoló és a  bírósághoz legutóbb benyújtott létesítő okirat 
alapján dönt a közhasznúvá minősítésről. Ennek során hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs helye.

 (6) A  bíróság a  közhasznúvá minősítés iránti kérelemmel érintett szervezet, továbbá a  közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője, illetve felügyelőbizottsági tagja vonatkozásában az  Ectv. 39.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
kizáró okok vizsgálata céljából az állami adó- és vámhatóságtól adatot igényel.

 (7) A nonprofit gazdasági társaság nyilvántartásba vételét követően az Ectv. 32. §-ában foglalt feltételek bekövetkezése 
és igazolása nélkül is kérheti közhasznúvá minősítését. Ha a  létesítő okirat az  Ectv. rendelkezéseinek megfelel, 
a  bíróság a  kérelemnek akkor ad helyt, ha a  kérelmező igazolja, hogy közszolgáltatási szerződést kötött és teljes 
bizonyító erejű magánokiratban vállalja az Ectv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését. A nonprofit gazdasági 
társaság a közhasznú jogállását elnevezésében feltüntetheti.

 (8) A közhasznú jogállás a nyilvántartásba való bejegyzéssel lép hatályba és a nyilvántartásból történő törléssel szűnik 
meg.

88. §  [A közhasznú szervezet beszámolójának automatikus vizsgálata]
 (1) A  bíróság a  közhasznú szervezet letétbe helyezett beszámolóját a  letétbe helyezést követő hatvan napon belül  

– az informatikai rendszer alkalmazásával, automatizált módon – megvizsgálja. Ha a beszámoló alapján azt állapítja 
meg, hogy a  szervezet a  közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg, a  szervezet közhasznú jogállásának 
megszüntetéséről és az  erre vonatkozó adat nyilvántartási jegyzékből való törléséről határoz. Ha a  bíróság 
a  beszámoló olyan hiányát vagy tartalmi ellentmondását észleli, amely alapján a  minősítési feltételek fennállta 
egyértelműen nem dönthető el, úgy az e bekezdésben megállapított határidőn belül kezdeményezi az ügyésznél 
a közhasznú minősítés feltételei fennálltának vizsgálatát.

 (2) Ha a  közhasznú szervezet arra hivatkozással kéri közhasznú jogállásának törlését, hogy a  közhasznú jogállás 
feltételeinek nem felel meg, a bíróság a szervezet közhasznú jogállását automatikus eljárásban törli. A végzés ellen 
fellebbezésnek nincs helye.
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24. A szervezet átalakulásának, egyesülésének, szétválásának bejegyzése iránti eljárás

89. §  [A szervezet átalakulásának bejegyzése iránti eljárás]
 (1) Ha a szervezetre vonatkozó jogszabály a szervezet átalakulását lehetővé teszi, a szervezet átalakulásának bejegyzése 

iránti kérelemről az  átalakuló (jogelőd) szervezet székhelye szerint illetékes bíróság dönt. A  szervezet átalakulását 
a jogutód létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított hatvan napon belül kell bejelenteni a bíróságnak, 
azonban – ha a  szervezetre vonatkozó jogszabály alapján a  hitelezők a  szervezettől biztosítékot követelhetnek –  
a hitelezők számára biztosított biztosíték követelési határidő letelte előtt a kérelem nem nyújtható be. Egyidejűleg 
kérni kell a jogelőd szervezet törlését is.

 (2) Átalakulás esetén a  kérelem elbírálására nyitva álló határidő húsz munkanap, amely akkor kezdődik, amikor 
az  átalakulásban részt vevő jogelőd és jogutód szervezet kérelme benyújtásra került. A  sorrendiség szabálya 
átalakulás bejegyzésére irányuló eljárásban is alkalmazandó azzal, hogy a  bíróság a  még el nem bírált kérelmek 
ügyében – kivéve az  automatikus döntéshozatal esetét – három munkanapon belül köteles hiánypótlásra felhívó 
végzést kiadni vagy dönteni a bejegyzési kérelemről.

 (3) A  cég az  átalakulás időpontját meghatározhatja. A  civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezet az  átalakulás 
időpontját akkor határozhatja meg, ha a rá vonatkozó jogszabály ezt lehetővé teszi.

 (4) Ha a szervezet az átalakulás időpontját meghatározza, az átalakulás – a jogelőd szervezet törlése – nem a bejegyzés 
napjával, hanem a  szervezet által megadott napon következik be. A  szervezet által meghatározott időpont nem 
lehet későbbi, mint a kérelem bírósághoz történt benyújtását követő kilencvenedik nap, illetve nem lehet korábbi, 
mint a  bejegyzés napja. Ha a  szervezet által meghatározott időpont a  bejegyzés napját megelőzné, a  bíróság 
az átalakulás időpontjaként a jogelőd szervezet törlésének napját tünteti fel.

 (5) A bíróság a jogelőd szervezetet – a jogutódra történő utalással – törli, egyúttal a jogutód szervezetet a nyilvántartási 
jegyzékbe bejegyzi, úgy, hogy a jogutód szervezet bejegyzésének hatálya a jogelőd szervezet törlését követő nap.

 (6) A bíróság az átalakulás iránti kérelmet elutasítja, ha a büntetőügyben az átalakulással érintett szervezettel szemben 
intézkedés alkalmazásának lehet helye, és erről a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság 
a bíróságot értesítette.

90. §  [Egyesülés bejegyzése iránti eljárás]
 (1) Az egyesülés bejegyzése iránti eljárásra az átalakulás bejegyzése iránti eljárás szabályait megfelelően alkalmazni kell.
 (2) Az  egyesülés bejegyzése iránti kérelmet összeolvadás esetén a  jogutód szervezet létesítő okiratának aláírásától, 

illetve elfogadásától, beolvadás esetén az  átvevő szervezet létesítő okirata módosításának aláírásától, illetve 
elfogadásától, ennek hiányában az egyesülési szerződés jóváhagyásától (aláírásától) számított hatvan napon belül 
kell a bírósághoz benyújtani.

 (3) Összeolvadás bejegyzése iránti kérelemről az  összeolvadással létrejövő szervezet székhelye szerint illetékes, 
beolvadás bejegyzése iránti kérelemről az átvevő (jogelőd) szervezet székhelye szerint illetékes bíróság dönt.

91. §  [Szétválás bejegyzése iránti eljárás]
 (1) A szétválás bejegyzése iránti eljárásra az átalakulás és az egyesülés bejegyzése iránti eljárás szabályait megfelelően 

alkalmazni kell.
 (2) Szétválás bejegyzése iránti kérelemről a szétválással érintett (jogelőd) szervezet székhelye szerint illetékes bíróság 

dönt.
 (3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt szabályok irányadók beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén is.

92. §  [Alapítványok egyesülésére, szétválására vonatkozó speciális szabályok]
Az alapítványok egyesülésének vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet a  bíróság akkor is elutasítja,  
ha az  egyesülés vagy szétválás az  egyesülő vagy szétváló alapítvány alapítványi vagyonának csorbításával vagy 
alapítványi céljának veszélyeztetésével jár.
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25. Egyes jogutód nélküli megszűnésekkel összefüggő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó 
rendelkezések

93. §  [A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének, a külföldi vállalkozás kereskedelmi képviseletének és a külföldi 
székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének megszüntetése]

 (1) A  külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének és a  külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés 
magyarországi telephelyének megszüntetése iránt változásbejegyzési kérelmet kell a  bírósághoz benyújtani. 
A változásbejegyzési kérelem benyújtásának tényéről a bíróság az állami adó- és vámhatóságot értesíti.

 (2) A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének törlésére – ha a fióktelep nem fizetésképtelen – végelszámolás 
lefolytatása nélkül kerül sor, azt követően, hogy a  szervezet a  törléshez szükséges, a  rá vonatkozó anyagi 
jogszabályban meghatározott feltételek meglétét igazolta.

 (3) Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a  külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés 
magyarországi telephelye esetén a szervezetnek változásként be kell jelentenie azt is, ha a külföldi vállalkozás vagy 
a  külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés ellen fizetésképtelenség megállapítása iránti eljárás indult vagy 
a külföldi vállalkozás végelszámolás alatt áll.

 (4) A  bíróság az  EUID-val rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét törvényességi felügyeleti 
eljárás keretében hívja fel a  (3)  bekezdés szerinti változásbejegyzési kérelem benyújtására, ha a  tagállami 
cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül kap értesítést a külföldi vállalkozás ellen indult 
fizetésképtelenségi vagy végelszámolási eljárásról.

 (5) Ha a  külföldi vállalkozás megszűnt és ezt megelőzően, erre figyelemmel nem kérték a  külföldi vállalkozás 
magyarországi fióktelepe, valamint a  külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 
megszüntetését, illetve törlését, a bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból.

 (6) E  §-ban foglaltak – az  állami adó- és vámhatóság értesítésére vonatkozó rendelkezés kivételével – megfelelően 
irányadók a külföldi vállalkozás kereskedelmi képviseletének törlésére is.

26. A szervezet törlése a nyilvántartási jegyzékből

94. §  [A szervezet törlése a nyilvántartási jegyzékből]
 (1) A szervezet a nyilvántartási jegyzékből való törléssel szűnik meg, a törlés bejegyzésének napjával.
 (2) A bíróság a szervezetet a szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás szabályait megállapító törvény 

rendelkezései szerint törli a nyilvántartási jegyzékből.
 (3) Ha a  szervezetre irányadó jogszabály végelszámolás lefolytatásáról nem rendelkezik, a  szervezetre irányadó 

jogszabályban meghatározott jogutód nélküli megszűnéshez szükséges eljárás lefolytatása vagy feltétel igazolása 
után a  bíróság a  szervezet által változásbejegyzési kérelemként előterjesztett kérelemre törli a  szervezetet 
a nyilvántartási jegyzékből.

 (4) Ha más bíróság az egyesületet a szervezetre irányadó jogszabályok alapján feloszlatja, a feloszlatásról szóló jogerős 
ítéletet megküldi a nyilvántartást vezető bíróságnak. A bíróság a jogerős ítélet alapján a vagyoni viszonyok lezárása 
érdekében a  szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló bírósági eljárás lefolytatását rendeli el, és ennek 
befejeztével rendelkezik a nyilvántartásból való törlésről.

 (5) A bíróság automatikus bejegyzéssel törli a szervezetet a nyilvántartási jegyzékből a  felszámolási eljárást lefolytató 
bíróságnak a szervezet jogerős megszüntetéséről szóló értesítése alapján.

95. §  [A szervezet jogi személy szervezeti egységének törlése]
 (1) A  szervezet jogi személy szervezeti egysége jogi személyiségének megszűnése esetén a  jogi személy szervezeti 

egységének törlése iránti kérelmet változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani.
 (2) Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a bíróság a Cégközlönyben közzéteszi

a) a jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnéséről szóló döntésről szóló okiratot és
b) azt a  felhívást, hogy az  a  hitelező, akinek követelése a  döntés közzététele előtt keletkezett, a  közzétételtől 

számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a  szervezettől megfelelő biztosítékot követelhet,  
ha követelésének kielégítését a szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése veszélyezteti.

 (3) A  bíróság a  jogi személy szervezeti egységét a  nyilvántartásból akkor törli, ha a  szervezet a  harmincnapos 
jogvesztő határidő elteltét követően bejelenti, hogy biztosíték adására nem hívták fel, vagy csatolja azt az okiratot,  
amely szerint a hitelező a felajánlott biztosítékot megfelelőként elfogadta.
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27. Az Európai Uniós cégformákra vonatkozó speciális rendelkezések

96. §  [Az Európai Uniós cégformák székhelyáthelyezése]
 (1) Az  európai részvénytársaság, az  európai szövetkezet székhelyének áthelyezésére irányuló eljárás során 

a székhelyáthelyezés végrehajtása érdekében a bíróság végzésben tanúsítja, hogy a székhelyáthelyezésre irányuló 
eljárás a  jogszabályi előírásoknak megfelelően folyt le, és az  európai részvénytársaság, az  európai szövetkezet 
a szükséges intézkedéseket megtette, valamint a formai előírásokat teljesítette.

 (2) Ha az  európai gazdasági egyesülés, az  európai részvénytársaság, valamint az  európai szövetkezet a  székhelyének 
más tagállamba történő áthelyezését határozza el, a  szervezetnek székhely-áthelyezési tervet kell a  bírósághoz 
benyújtania, amely tartalmazza a  szervezet új székhelyét. Ezzel egyidejűleg a  szervezetnek a  székhely-áthelyezési 
tervet a  Cégközlönyben is közzé kell tennie. A  székhelyáthelyezés következtében a  szervezetnek a  magyarországi 
nyilvántartási jegyzékből való törlésére a  másik tagállamban lévő új székhely bejegyzésének az  Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történt közzétételét követően harminc napon belül, hivatalból kerül sor.

97. §  [Az európai részvénytársaság, európai szövetkezet alapítása egyesüléssel]
 (1) Ha az  európai részvénytársaság alapítása beolvadással történik, és ennek folytán az  átvevő részvénytársaság 

cégformája európai részvénytársaság cégformára változik, a  bíróság az  európai részvénytársaságot az  új 
cégformának megfelelően új nyilvántartási számmal és EUID-val jegyzi be. Az átvevő társaság korábbi, illetve az új 
cégforma szerinti nyilvántartási jegyzékében utalni kell arra, hogy az  átvevő részvénytársaság a  beolvadás során 
cégformát változtatott. A  korábbi cégforma törlése nem jelenti az  átvevő részvénytársaság mint jogi személy 
megszűnését, illetve új jogi személy létrejöttét.

 (2) Ha az európai részvénytársaság egyesüléssel jön létre, a bejegyzés során a jogelőd társaságok törlésére vonatkozó 
rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha azok székhelye Magyarországon van.

 (3) Az  európai részvénytársaság bejegyzése iránti kérelmet a  különleges tárgyaló testület megalakulásától számított 
nyolc hónapon belül kell benyújtani. Ha a  tárgyalási időszak meghosszabbodik, a benyújtásra nyitva álló határidő 
a tárgyalási időszak lejártát követő hatvan nap.

 (4) Az európai szövetkezet alapítása során az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

28. A bejegyzési kérelem nyomtatványában szereplő adat helyesbítése iránti eljárás

98. §  [A helyesbítés esetei]
 (1) Helyesbítési kérelem benyújtására kerülhet sor, ha a  bejegyzési kérelem nyomtatványában megadott adatok 

összecserélődése miatt hibás adat került bejegyzésre, és ezáltal a bejegyzés tartalma eltér a nyilvántartott iratokban 
foglaltaktól.

 (2) Helyesbítési kérelem kizárólag az automatikus döntéshozatallal vagy a törvény erejénél fogva történő automatikus 
bejegyzéssel a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett adat javítása iránt nyújtható be, legkésőbb a  bejegyző végzés 
kézhezvételét követő munkanapon. A határidő elmulasztása jogvesztő. Ha a bejegyzéssel a szervezet más bíróság 
illetékessége alá került, a helyesbítési kérelmet az új székhely szerinti bírósághoz kell benyújtani.

 (3) A  szervezetnek a  helyesbítés iránt a  bejegyzési kérelem nyomtatványát kell a  helyesen megadott tartalommal 
benyújtania és a nyomtatványon jelölnie kell, hogy a szervezet helyesbítést kér. A helyesbítési kérelemhez a korábbi 
kérelem mellékleteit ismételten csatolni kell.

 (4) Ha a  helyesbített nyomtatvány alapján a  helyesbített adat bejegyezhető, a  helyesbített adat – a  bejegyzési 
kérelemre irányadó elbírálási szabályok szerint lefolytatott eljárásban – a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzésre kerül.

 (5) A helyesbítés ténye a nyilvántartási jegyzékből megismerhető.
 (6) Ha a  helyesbítési kérelem alapján a  helyesbített adat nem jegyezhető be, a  kérelmet a  bíróság elutasítja.  

Ebben az  esetben a  szervezet a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyezhető adatot a  jogszabályoknak megfelelő 
bejegyzési kérelem benyújtásával köteles bejelenteni.

29. Az automatikus döntéshozatali eljárás nyilvántartott iratainak ellenőrzése

99. §  [Ellenőrzésre kiválasztás, utóellenőrzés]
 (1) A  bíróság elvégzi az  automatikus döntéshozatali eljárásban elbírált, a  bírósági informatikai rendszer által kijelölt 

ügyek utólagos ellenőrzését. Ezen felül utóellenőrzés alá vonható a bíróság által egyedileg kiválasztott bejegyzés is.
 (2) Az utóellenőrzés elvégzése nem automatizálható.
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 (3) Az utóellenőrzés során a bíróság a bejegyzési kérelemhez csatolt nyilvántartott iratok formai, alaki megfelelőségét 
vizsgálja, továbbá azt, hogy a nyilvántartott irat tartalma összhangban áll-e a bejegyzési kérelem nyomtatványában 
megadott adatokkal és nyilatkozatokkal.

100. §  [Utóellenőrzés naplózása, további intézkedések]
 (1) Ha az utóellenőrzés alapján bírósági intézkedésre nincs szükség, az utóellenőrzés megtörténtének tényét a bírósági 

informatikai rendszerben rögzíteni kell. A  bírósági informatikai rendszer a  végzett utóellenőrzésről jogszabályban 
meghatározott adattartalommal naplót készít. A  napló adatait meg kell őrizni és biztosítani kell, hogy azok 
folyamatosan hozzáférhetőek és olvashatóak legyenek.

 (2) Ha a  bíróság az  utóellenőrzés során a  nyilvántartott iratnak a  papíralapú okirat digitalizálására visszavezethető 
hibáját állapítja meg, és a  hiba a  nyilvántartott irat ismételt benyújtásával kiküszöbölhető, a  bíróság  
– a  jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – öt munkanapos határidőt biztosítva felhívja az érintett 
kérelem benyújtóját a  nyilvántartott irat ismételt benyújtására. A  határidő nem hosszabbítható meg, igazolásnak 
nincs helye.

 (3) Ha a bíróság az utóellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a nyilvántartott irat hibája annak ismételt benyújtásával 
nem küszöbölhető ki, és a  nyilvántartott irat törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó tartalmi, formai vagy 
alaki hibában szenved, – ide nem értve azt a hibát, amely vizsgálatára e törvény rendelkezése alapján a bejegyzési 
kérelem döntéshozó személy általi elbírálása során sem kerül sor, – a  bíróság a  szervezettel szemben hivatalból 
törvényességi felügyeleti eljárást indít, ha a  szervezet felett a  törvényességi felügyeletet a  bíróság gyakorolja. 
E bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a (2) bekezdés szerinti felhívás nem vezet eredményre.

30. A bejegyzési eljárás jogorvoslatra vonatkozó szabályai

101. §  [A bejegyzési eljárásban a jogorvoslatra vonatkozó általános szabályok]
 (1) A  bejegyzési kérelmet elutasító, vagy – ha a  változásbejegyzési kérelem egyes részei elkülöníthetők –  

a  változásbejegyzési kérelmet részben elutasító végzés ellen – ha a  végzést a  bíróság az  általa lefolytatott 
bejegyzési vagy változásbejegyzési eljárásba hozta – a szervezet, továbbá az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz  
– a rendelkezés rá vonatkozó része ellen, a szervezet számára nyitva álló határidőn belül – fellebbezéssel élhet.

 (2) A  cég, a  társasház, az  egyesület, az  alapítvány és a  sportról szóló törvény szerinti sportegyesület bejegyzési 
eljárásában a  bejegyzést elrendelő, továbbá az  automatikus döntéshozatal esetében a  bejegyzést elrendelő, 
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Ezen határozatok 
meghozataluk napján jogerőre emelkednek, a bíróság a határozatához ugyanezen naptól kötve van.

 (3) Ha az  ügyészség látja el a  szervezet feletti törvényességi ellenőrzést, az  ügyésznek kézbesíteni kell a  bejegyzést 
elrendelő végzést.

 (4) A  másodfokú eljárást az  ítélőtáblának az  iratok hozzá való beérkezésétől számított harminc munkanapon belül 
be kell fejeznie és határozatát meg kell küldenie a bíróság részére. Hiánypótlás elrendelése esetén a hiánypótlásra 
felhívó végzés kézbesítésétől a  hiány pótlásáig vagy a  hiánypótlási határidő lejártáig eltelt idő e  határidőbe 
nem számít bele. Ha a  másodfokú bíróság a  bejegyzési kérelmet elutasító végzést megváltoztatja, egyidejűleg 
a  szükséges változtatásokat a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzi, amely bejegyző végzéssel szemben a  bejegyzést 
elrendelő végzés felülvizsgálata iránti per nem indítható, hanem felülvizsgálatnak van helye.

31. A fellebbezéssel nem támadható bejegyzést elrendelő végzés felülvizsgálata iránt indított per 
szabályai

102. §  [A fellebbezéssel nem támadható bejegyzést elrendelő végzés felülvizsgálata iránt indított per általános szabályai]
 (1) A  cég, a  társasház, az  egyesület, az  alapítvány és a  sportról szóló törvény szerinti sportegyesület bejegyzési 

eljárásában a  bejegyzést elrendelő, továbbá az  automatikus döntéshozatal esetében a  bejegyzést elrendelő, 
valamint a  közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzés vagy az  annak meghozatala alapjául szolgáló 
eljárás, illetve a végzés meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire 
a  végzés rendelkezést tartalmaz – a  rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a  szervezet ellen 
a végzés felülvizsgálata iránt a szervezet székhelye szerint illetékes perbíróság előtt.

 (2) A  per megindításának a  végzés Cégközlönyben történt közzétételétől számított harminc napon belül van helye. 
A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
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 (3) Az  ügyészt a  perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a  jogszabálysértés megjelölése mellett – közérdek 
sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti.

 (4) A  szervezet kérelemre történő törlését elrendelő végzés felülvizsgálata iránt a  pert a  perbíróság által kirendelt 
ügygondnok ellen kell megindítani.

 (5) Ha a  per szétválás folytán létrejött valamely szervezet ellen indul, a  perben a  szétváló szervezet valamennyi 
jogutódjának perben állása kötelező. A  pert a  jogelőd szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék mint 
perbíróság előtt kell megindítani.

 (6) A  keresetlevélben a  felperesnek meg kell jelölnie a  jogszabálysértést. A  keresetben a  jogszabálysértés 
megállapítását, továbbá ezen alcímben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazását lehet kérni. A  felperes csak 
olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet a  bejegyzési eljárásban eljárt bíróság észlelhetett, vagy észlelnie 
kellett volna.

 (7) A kereset más keresettel nem kapcsolható össze, viszontkeresetnek nincs helye. A perfelvétel során további írásbeli 
perfelvétel elrendelésének nincs helye.

103. §  [A perbíróság határozata eljárási jogszabálysértés esetén]
 (1) A perbíróság a bejegyzési eljárásban eljárt bíróság végzését – a jogszabálysértés tényének megállapítása mellett –  

a  megismételt bejegyzési eljárás jogerős befejezéséig hatályossá nyilvánítja, és a  bejegyzési eljárásban eljárt 
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, ha
a) a  végzés meghozatalában olyan döntéshozó személy vett részt, akivel szemben a  Pp. alapján kizáró ok állt 

fenn, vagy
b) a végzés olyan orvosolhatatlan formai hiányosságban szenved, amely miatt érdemi felülbírálatra alkalmatlan.

 (2) Ha a  bejegyzési eljárásban eljárt bíróság a  megismételt eljárásban az  alapeljárásban hozott végzésével azonos 
eredményre jut, e  végzését hatályában fenntartja. Ellenkező esetben a  korábbi bejegyző végzését hatályon kívül 
helyezi, és törli az  annak alapján bejegyzett nyilvántartási adatot vagy elrendeli a  nyilvántartási adat szükséges 
bejegyzését. A  megismételt eljárásban azonban az  alapeljárásban jogszabálysértően nyilvántartásba vett jogi 
személy visszamenőleges hatályú törlése nem rendelhető el, hanem a végzés hatályában való fenntartása mellett 
hivatalból indítandó törvényességi felügyeleti eljárásban kell meghozni a szükséges intézkedéseket.

 (3) A  perbíróság az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint jár el, ha a  bejegyzési eljárás megismétlése vagy kiegészítése 
szükséges, mert a bejegyzési eljárás lényeges szabályainak megsértése az ügy érdemi eldöntésére kihatott, és annak 
orvoslása a perben nem lehetséges, vagy nem észszerű.

 (4) A megismételt bejegyzési eljárásban automatikus döntéshozatalnak nincs helye.
 (5) Ha a bejegyzési eljárásban eljárt bíróság eljárása jogszabálysértő, azonban a  jogszabálysértés csekély jelentőségű, 

a perbíróság a végzést a jogszabálysértés tényének megállapítása mellett – további intézkedés elrendelése nélkül –  
hatályában fenntartja.

104. §  [A perbíróság határozata a bejegyzést elrendelő végzés vagy a meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabályba ütközése 
esetén]

 (1) Ha bejegyzést elrendelő végzés vagy a meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabálysértő, a perbíróság megfelelő 
határidő tűzésével felhívja a  szervezetet a  jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedés 
megtételére, valamint az ehhez kapcsolódó nyilvántartott irat benyújtására.

 (2) Ha az (1) bekezdésben foglalt intézkedés eredményre vezet, a perbíróság ítéletében a végzést hatályában fenntartja 
vagy azt megváltoztatja és szükség szerint megkeresi a  bejegyzési eljárásban eljárt bíróságot, hogy hivatalból 
jegyezze be vagy törölje az  érintett adatot, valamint a  nyilvántartott iratok között helyezze el a  bíróságnak 
megküldött iratot, illetve – indokolt esetben – törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva hívja fel a  szervezetet 
a törvényes állapot helyreállításához szükséges intézkedés megtételére.

 (3) Ha a  szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő végzés felülvizsgálata iránt indított perben a  jogszabálysértés 
nem küszöbölhető ki, vagy a szervezet a perbíróság (1) bekezdés szerinti felhívásának nem tesz eleget, és a végzés 
teljes hatályon kívül helyezésének feltételei nem állnak fenn, a  perbíróság a  végzésben szereplő többi adattól 
elkülöníthető jogszabálysértő adatot hatályon kívül helyezi és a (2) bekezdés alkalmazásával megkeresi a bejegyzési 
eljárásban eljárt bíróságot.
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 (4) Ha a  változásbejegyzést elrendelő végzés, közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés felülvizsgálata 
iránt indított perben a  jogszabálysértés nem küszöbölhető ki, vagy a  szervezet a  perbíróság (1)  bekezdés szerinti 
felhívásának nem tesz eleget, a  perbíróság a  végzést, illetve a  végzésben szereplő többi adattól elkülöníthető 
jogszabálysértő adatot hatályon kívül helyezi és a  (2)  bekezdés alkalmazásával megkeresi a  bejegyzési eljárásban 
eljárt bíróságot.

 (5) Ha a  bejegyzést elrendelő végzés vagy a  végzés meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabálysértő, azonban 
a jogszabálysértés csekély jelentőségű és nyilvántartási adatot nem érint, a perbíróság a végzést a jogszabálysértés 
tényének megállapítása mellett – további intézkedés elrendelése nélkül – hatályában fenntartja.

 (6) A  bíróság jogerős ítéletét megküldi a  nyilvántartást vezető bíróságnak, amely gondoskodik az  ítélet rendelkező 
részének a Cégközlönyben való közzétételéről.

105. §  [A létesítő okiratnak, illetve módosításának a bejegyzési eljárásban észlelhető érvénytelensége]
 (1) Ha a bejegyzést elrendelő végzés felülvizsgálata iránt indított perben a felperes a bejegyzést vagy adat változásának 

bejegyzését elrendelő végzés jogszabályba ütközését az alapjául szolgáló létesítő okiratnak, illetve módosításának 
a bejegyzési eljárásban észlelhető érvénytelenségére alapítja, a perbíróság a per során megkísérli az érvénytelenségi 
ok kiküszöbölését.

 (2) A  szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve a  létesítő okirat 
teljes érvénytelensége megállapításának csak akkor van helye, ha az  érvénytelenségi ok változatlanul fennáll, 
kiküszöbölésére nem került sor, és ha
a) a  létesítő okirat ügyvédi, illetve az  alapító kamarai jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzői 

okiratba foglalására törvény előírása ellenére nem került sor,
b) a létesítő okirat nem tartalmazza a szervezet nevét, célját vagy főtevékenységét, valamint gazdasági társaság 

esetén a jegyzett tőkéjét, és a tag vagyoni hozzájárulása mértékét,
c) a szervezet tevékenységi köre jogszabályba ütközik,
d) a szervezet alapításában részt vevő valamennyi tag cselekvőképtelen volt, vagy az alapításában részt vevők 

a tagok legkisebb számára vonatkozó törvényi előírásokat megsértették,
e) a korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság esetében a jegyzett tőke legkisebb összegére vonatkozó 

törvényi előírásokat megszegték, illetve
f ) a civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezet esetén törvény teljes érvénytelenséget eredményező okot 

állapít meg.
 (3) Ha a  szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve a  létesítő okirat 

teljes érvénytelensége megállapításának feltételei fennállnak, a  perbíróság az  alapítás érvénytelenségének 
megállapítása mellett az  ítéletében megállapított időpontig a  létesítő okiratot hatályossá nyilvánítja, és megkeresi 
a  bejegyzési eljárásban eljárt bíróságot, hogy intézkedjen a  szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló 
bírósági eljárás lefolytatásáról.

 (4) Ha az  érvénytelenségi ok változatlanul fennáll, a  kiküszöbölésére nem került sor, a  perbíróság a  végzést  
– az  ítéletében megállapított időponttal – egészben vagy részben hatályon kívül helyezi és a  létesítő okirat vagy 
a létesítő okirat módosításának érvénytelenségét teljes egészében vagy részlegesen megállapítja, és szükség szerint 
megkeresi a  bejegyzési eljárásban eljárt bíróságot, hogy hivatalból jegyezze be vagy törölje az  érintett adatot, 
valamint a  nyilvántartott iratok között helyezze el a  bíróságnak megküldött iratot, illetve – indokolt esetben –  
törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva hívja fel a szervezetet a törvényes állapot helyreállításához szükséges 
intézkedés megtételére.

 (5) A  létesítő okiratnak a  bejegyzési eljárásban észlelhető érvénytelensége folytán a  változásbejegyző végzés 
teljes hatályon kívül helyezésére, illetve a  létesítő okirat módosítása teljes érvénytelenségének megállapítására 
a  (2)  bekezdésben írtak hiányában is sor kerülhet. A  perbíróság a  perben a  bejegyzést elrendelő végzés vagy 
a meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabályba ütközése esetére irányadó rendelkezések alkalmazásával jár el.

 (6) Ha az érvénytelenség oka utóbb megszűnt, kiküszöbölése megtörtént, a  létesítő okiratot vagy annak módosítását 
a  perbíróság visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánítja és szükség szerint a  (4)  bekezdésében foglaltak 
alkalmazásával megkeresi a bejegyzési eljárásban eljárt bíróságot.
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VI. FEJEZET
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS

32. A törvényességi felügyeleti eljárás közös szabályai

106. §  [A törvényességi felügyelet alapvető rendelkezései]
 (1) E törvénynek a törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azokra a szervezetekre, amelyek 

felett törvény alapján bíróság gyakorolja a törvényességi felügyeletet.
 (2) E törvénynek a törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezései az egyes szervezeti formák esetében irányadóak 

akkor is, ha az adott szervezetre vonatkozó anyagi jogi szabályok a törvényességi felügyelet jogintézményéről nem 
rendelkeznek.

 (3) A szervezetre vonatkozó anyagi jogi szabályok más szervezet részére is biztosíthatnak – e  törvényben foglaltaktól 
eltérő – törvényességi felügyeleti jogokat.

 (4) A  törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a  nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a  bíróság 
a szervezet adatainak törvényességét, illetve a szervezet törvényes működését kikényszerítse.

 (5) A  törvényességi felügyeleti eljárást addig kell folytatni, amíg a  törvényes állapot, illetve a  szervezet törvényes 
működése helyre nem áll.

107. §  [A törvényességi felügyeleti eljárást kizáró körülmények]
 (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, nincs helye törvényességi felügyeleti eljárásnak, ha az arra vonatkozó igény 

perben, más bírósági vagy hatósági eljárásban érvényesíthető.
 (2) A  nyilvántartási jegyzékben szereplő adatra vonatkozóan törvényességi felügyeleti eljárást csak az  indíthat, aki 

bejegyzést elrendelő végzés felülvizsgálata iránt perindításra nem jogosult.
 (3) A  törvényességi felügyelet nem terjed ki a  szervezet gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi 

szempontból való felülvizsgálatára.
 (4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, nincs helye törvényességi felügyeleti eljárás megindításának, ha a szervezet 

jogerősen felszámolási eljárás hatálya alatt áll.
 (5) Ha a  törvényességi felügyeleti eljárás alatt a  szervezet jogerősen felszámolási eljárás alá kerül, a  törvényességi 

felügyeleti eljárást – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, – meg kell szüntetni azzal, hogy az  eljárás 
megszüntetésével egyidejűleg bírságolás intézkedés alkalmazására sor kerülhet.

108. §  [A törvényességi felügyeleti eljárás általános szabályai]
 (1) A törvényességi felügyeleti eljárás során a bíróság hivatalból vagy kérelemre jár el.
 (2) A 109. § a), illetve c) pontja alapján indult ügy elbírálásában nem vehet részt az a döntéshozó személy, aki az eljárás 

tárgyává tett ügyben a bejegyzési kérelemnek helyt adó bejegyző végzést hozta.
 (3) A törvényességi felügyeleti eljárást bíró folytatja le, ha a szervezet bejegyzési eljárásában e törvény előírása alapján 

bíró jár el. Bíró folytatja le továbbá a nyilvánosan működő részvénytársasággal szembeni törvényességi felügyeleti 
eljárást is.

 (4) Ha a  törvényességi felügyeleti eljárásban a  bírósági irat kézbesítése postai úton meghiúsul – ideértve 
az E-ügyintézési tv. 101. § (3) bekezdése szerinti esetet is –, a bíróság a kézbesítendő iratot a Cégközlönyben történő 
közzététel útján kézbesíti azzal, hogy a közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő.

 (5) Az eljárás során az ügyben érintettek személyes meghallgatásának is helye van. A bíróság az ügyben érintettektől 
írásbeli nyilatkozatot kérhet. A bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is elrendelheti. A bíróság 
azon, jogi képviselő által őrzött iratok bemutatását is kérheti, amelyeknek nyilvántartási iratként való benyújtását 
a bejegyzési eljárás során jogszabály nem írja elő.

 (6) A bíróság a törvényességi felügyeleti eljárást megszünteti, ha az eljárás eredményeként a szervezet a törvénysértő 
állapotot megszüntette, illetve törvényes működését helyreállította.

 (7) A  törvényességi felügyeleti eljárásban hozott eljárást befejező végzéssel szemben a  szervezet, továbbá kérelemre 
indult eljárásban a kérelmező is jogorvoslattal élhet. A költségviselést megállapító, a díjmegállapításról rendelkező 
végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
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 (8) A  számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása miatti törvényességi felügyeleti eljárás kivételével 
a  törvényességi felügyeleti eljárásban felmerült költségeket az  állam viseli, ha a  szervezet a  törvényes állapotot, 
illetve a  törvényes működését a  bíróság felhívására helyreállítja. Ha azonban a  bíróság a  szervezettel, vagy annak 
vezető tisztségviselőjével szemben intézkedést is alkalmaz, a  felmerült költségek viselésére a  szervezetet kell 
kötelezni.

 (9) A  hivatalból és a  kérelemre indult törvényességi felügyeleti eljárások egyesítésére akkor sincs mód,  
ha a törvényességi felügyeleti eljárások ugyanazon szervezet ellen indultak.

109. §  [A törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó körülmények]
Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha
a) a  létesítő okirat vagy annak módosítása, egyéb szervezet által benyújtott nyilvántartási irat, illetve 

a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,
b) a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,
c) a  létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a  nyilvántartási jegyzék nem tartalmazza azt,  

amit a szervezetre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,
d) a  szervezet a  működése során nem tartja be a  szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat, illetve
e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

110. §  [A bíróság eljárása hivatalból]
 (1) Hivatalból jár el a bíróság, ha

a) az  eljárás lefolytatásának szükségességéről, az  arra okot adó körülményről hivatalos eljárása során, illetve 
a bírósági informatikai rendszer jelzése alapján maga szerez tudomást,

b) az eljárást más bíróság, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó kezdeményezi, vagy
c) törvény előírja.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja alapján indul meg a  törvényességi felügyeleti eljárás akkor is, ha a  bíróság az  eljárás 
megindítására okot adó körülményről olyan személytől szerez tudomást, aki jogi érdeke, illetve más feltétel 
hiányában nem vehet részt a törvényességi felügyeleti eljárásban.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben az  eljárás megindításáról és befejezéséről a  bíróság 
a kezdeményezőt értesíti.

 (4) A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban félként csak a szervezet vesz részt.
 (5) A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást meg kell szüntetni, ha az eljárás lefolytatása alapján a bíróság 

megállapítja, hogy jogsértés nem történt. Ebben az esetben a felmerült költségeket az állam viseli.
 (6) Az eljárásban felmerült költségeket az állam előlegezi.

111. §  [A törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelem]
 (1) Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását

a) az ügyész indítványozza,
b) jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése körében a  szervezet tevékenységének ellenőrzésére 

jogosult hatóság, a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamara kéri,
c) az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik és e jogi érdeket valószínűsíti, vagy
d) az  kéri, akit jogszabály az  eljárás kezdeményezésére kötelez, ha jogszabály rendelkezése alapján 

a törvényességi felügyeleti eljárás nem hivatalból indul.
 (2) Az  ügyészt – ha a  szervezet felett nem gyakorol törvényességi ellenőrzést – a  törvényességi felügyeleti eljárás 

indítványozásának joga akkor illeti meg, ha – a törvényességi felügyeleti eljárást megalapozó ok megjelölése mellett –  
indítványát az  eljárásra okot adó körülmény megjelölése mellett a  közérdek sérelmére alapítja és e  közérdek 
sérelmének fennállását valószínűsíti. Ha az ügyész a szervezet felett törvényességi ellenőrzést gyakorol, a törvényességi 
felügyeleti eljárás megindításához nem szükséges közérdek sérelmének megjelölése és fennállásának valószínűsítése.

 (3) A  kérelmezőnek az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti, a  törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásához fűződő jogi 
érdeke különösen akkor állapítható meg, ha az eljárás eredménye a kérelmező jogviszonyára, jogainak gyakorlására, 
kötelezettségei teljesítésére közvetlen hatással van.



5338 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 

 (4) A  kérelemre induló törvényességi felügyeleti eljárásban fél a  szervezet és a  kérelmező is. Alapítvány esetében 
fél lehet az  alapítvány mellett annak alapítója, ha a  törvényes működés helyreállításához, illetve az  adatok 
törvényességének helyreállításához az  alapító döntése szükséges. Több alapító esetén mindegyik alapító eljárási 
részvétele kötelező.

 (5) A kérelem, az ügyészi indítvány (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelem) a nyilvántartási eljárás 
megindítása iránti kérelem kötelező tartalmi elemein túl tartalmazza
a) a törvényességi felügyeleti eljárás okát és annak alapjául szolgáló tényeket és jogszabálysértést, valamint azt, 

hogy a törvényességi felügyeleti eljárás okáról a kérelmező mikor és milyen módon szerzett tudomást,
b) a törvényességi felügyeleti eljárás okát megalapozó bizonyítékok megjelölését, bizonyítási indítványokat,
c) azon körülményeket, amelyekből a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultság megállapítható, valamint
d) azt, amit jogszabály előír.

 (6) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát is, amelyre a kérelmező bizonyítékként hivatkozik. 
Nyilvántartási iratot a kérelemhez csatolni nem kell, azonban a nyilvántartási iratot egyértelműen kell megjelölni.

 (7) A  bíróság a  kérelemnek a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem általános szabályai szerinti vizsgálatát  
tíz munkanapon, civil szervezet esetében húsz munkanapon belül végzi el.

112. §  [A bíróság eljárása kérelemre]
 (1) A  törvényességi felügyeleti eljárás során a  kérelmező a  kérelme előterjesztésének okát nem változtathatja meg, 

azonban kérelmét bármikor visszavonhatja. A kérelem visszavonása esetén az eljárást meg kell szüntetni.
 (2) A bíróság a kérelmet elutasítja, ha a kérelemben megjelölt jogsértés nem áll fenn.
 (3) A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Pp. általános rendelkezései 

szerint a  kérelmező köteles előlegezni. A  költségek viselése akkor terheli a  kérelmezőt, ha a  bíróság a  kérelmet 
elutasítja.

 (4) Ha a  kérelem visszautasítására vagy visszavonására került sor, a  bíróság az  eljárást hivatalból megindíthatja,  
ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak hivatalból is helye van.

113. §  [A törvényességi felügyeleti eljárás megindításának határideje, lefolytatása]
 (1) A törvényességi felügyeleti eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon 

belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet 
kérni. Az eljárás megindítása mindaddig kérhető, amíg a jogszabálysértő helyzet vagy állapot fennáll.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, amikor a bíróság hivatalból indítja meg a törvényességi 
felügyeleti eljárást, azzal az  eltéréssel, hogy kivételesen indokolt esetben az  eljárás a  törvénysértő nyilvántartási 
jegyzékadat kiküszöbölése érdekében az egyéves határidőt követően is megindítható.

 (3) Ha az  eljárás megindítására okot adó körülményt a  bírósági informatikai rendszer jelzi, az  eljárás a  jelzést követő  
egy munkanapon belül megindul.

 (4) A bíróságnak a 114. § szerinti felhívás kiadását követően – ha a szervezet a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat 
nem vitatja, illetve nem igazolja, hogy a  törvényes állapotot, illetve a  törvényes működését helyreállította –  
valamelyik intézkedést a  felhívásban meghatározott határidő leteltét követő tizenöt munkanapon belül  
alkalmaznia kell.

 (5) Ha a  törvényes állapot, illetve a  törvényes működés nem állt helyre, a  törvényességi felügyeleti intézkedést 
tartalmazó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül folytatni kell az  eljárást. A  jogerős 
intézkedést követő újabb intézkedést vagy az eljárást véglegesen lezáró határozatot legkésőbb az előző intézkedés 
jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül meg kell hozni.

114. §  [A bíróság felhívása]
Ha a  kérelem visszautasításának nincs helye, vagy ha a  törvényességi felügyeleti eljárás hivatalból indul, 
a  bíróság a  jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel és az  eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés 
pontos megjelölésével felhívja a  szervezetet, alapítvány esetében a  döntéshozatali jogosultsággal rendelkező 
személyt, hogy a  végzésben meghatározott, legfeljebb harmincnapos határidőn belül – amely az  eljárás okától 
függően a  szervezetnek a  határidő lejárta előtt benyújtott kérelmére egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbítható –
a) nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat, vagy
b) ha nem vitatja a  kérelemben vagy a  végzésben foglaltakat, úgy a  törvénysértő állapotot szüntesse meg,  

és azt szükség szerint igazolja.
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115. §  [A bíróság intézkedései]
 (1) Ha a  felhívás eredményeként az  eljárás megszüntetésének vagy a  kérelem elutasításának nincs helye, a  bíróság 

az intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:
a) a  szervezetet, illetve, ha megállapítható, hogy a  törvényességi felügyeleti eljárásra a  vezető tisztségviselő 

vagy az  alapítvány alapítója adott okot, a  vezető tisztségviselőt, illetve az  alapítót tízezer forinttól 
kilencszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtja,

b) megsemmisíti a szervezet, illetve az alapítvány alapítója által hozott jogszabálysértő vagy a szervezet létesítő 
okiratába ütköző határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát rendeli el,

c) ha a  szervezet törvényes működése a  döntéshozó szervének határozatával előreláthatólag helyreállítható, 
összehívja a  szervezet döntéshozó szervét, vagy a  döntéshozó szerv ülésének összehívására, illetve ülés 
tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,

d) ha a  szervezet működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható, és a  szervezet 
működése vagy más körülmény alapján különösen indokolt, és az  intézkedéstől előre láthatóan eredmény 
várható, felügyelőbiztost rendel ki,

e) ha a  törvényes állapot, illetve a szervezet törvényes működése az  intézkedés által helyreállítható, a bíróság 
hivatalból jogosult a nyilvántartási adatnak a nyilvántartási jegyzékbe való bejegyzésére, illetve törlésére,

f ) ha a  törvényes állapot, illetve a szervezet törvényes működése a bíróság által hozott intézkedések ellenére 
sem következik be, a  bíróság a  jogsértést megállapítja és kezdeményezi a  szervezet jogutód nélküli 
megszüntetésére irányuló bírósági eljárás lefolytatását.

 (2) A bíróság az  intézkedés alkalmazásakor tájékoztatja a szervezetet arról, hogy ha a szervezet a törvényes állapotot, 
illetve működést nem állítja helyre, további intézkedések alkalmazására kerül sor.

 (3) A  bíróság az  (1)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott intézkedéseket együttesen, illetve a  bírságolási 
intézkedést ismételten is alkalmazhatja. A bíróság a kérelmező által kért intézkedéshez nincs kötve.

 (4) Az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti eljárás lefolytatásának kezdeményezésére a  felhívás vagy az  első intézkedés 
eredménytelenségét követően is sor kerülhet, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes állapot, illetve működés 
helyreállítására elrendelhető további intézkedések nem vezetnének eredményre. Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti 
eljárás lefolytatásának kezdeményezését azonban ebben az esetben részletesen indokolni kell.

 (5) Ha a  törvényes állapot helyreállításához változásbejegyzési kérelem benyújtása szükséges, és a  szervezet nem 
tesz eleget ennek a  kötelezettségének, a  bíróság az  (1)  bekezdésben foglalt intézkedések alkalmazása mellett 
a jogszabálysértő adatot hivatalból törölheti a nyilvántartási jegyzékből.

116. §  [Sorrendiség]
 (1) Ha a szervezet ellen a hivatalos elérhetőségének hiánya miatt törvényességi felügyeleti eljárás indul, a szervezettel 

szembeni további törvényességi felügyeleti eljárást fel kell függeszteni, amíg a hivatalos elérhetőség hiánya miatt 
már folyamatban lévő törvényességi felügyeleti eljárásban a törvényes állapot helyre nem áll. A felfüggesztő végzést 
a bíróság a szervezettel a Cégközlöny útján közli. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

 (2) Új törvényességi felügyeleti eljárás esetén a  bírósági ügyintézési határidő a  hivatalos elérhetőség hiánya miatt 
folyamatban lévő törvényességi felügyeleti eljárás jogerős befejezését követő napon kezdődik.

117. §  [A felügyelőbiztos]
 (1) A  bíróság kérelemre vagy hivatalból végzésében felügyelőbiztost rendelhet ki. A  felügyelőbiztos megbízatása 

legfeljebb kilencven napra szólhat, amely határidő hivatalból vagy a határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre egy 
alkalommal, legfeljebb kilencven nappal meghosszabbítható.

 (2) A  felügyelőbiztos feladata a  törvényes állapot, illetve a  szervezet törvényes működésének helyreállításához 
szükséges intézkedések megtétele, ennek érdekében a  bíróság végzésében meghatározza a  felügyelőbiztos 
feladatkörét. A  felügyelőbiztos kérelmére a  bíróság a  felügyelőbiztos tevékenységét akadályozó személyt 
pénzbírsággal sújtja.

 (3) A szervezet vezető tisztségviselői a hatáskörüket csak a felügyelőbiztos részére biztosított jogok megsértése nélkül 
gyakorolhatják. Ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak az az oka, hogy a szervezetnek nincs megválasztott vezető 
tisztségviselője, a felügyelőbiztos – a bíróság végzésében meghatározottak szerint – a vezető tisztségviselő jogkörét 
gyakorolja. Erre tekintettel a bíróság a felügyelőbiztost a nyilvántartási jegyzékbe hivatalból bejegyzi.
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 (4) Ha a  felügyelőbiztos kirendelésére a szervezet tagja kérelmére került sor, a  felügyelőbiztos a vezető tisztségviselő 
jogkörében a  halaszthatatlan intézkedések megtételére is jogosult. Szerződést azonban csak akkor köthet, 
követelést csak akkor ismerhet el, illetve jogról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az  általa képviselt szervezetet 
nyilvánvaló károsodástól óvja meg.

 (5) A  felügyelőbiztos a  működése során az  adott helyzetben általában elvárható gondossággal köteles eljárni. 
A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint felel.

 (6) A  felügyelőbiztos jogszabálysértő vagy a  szervezet, annak tagjai, hitelezői vagy más személy jogos érdekét sértő 
tevékenysége vagy mulasztása miatt a  sérelmet szenvedett személy a  tudomásszerzéstől számított nyolc napon 
belül, de legfeljebb a felügyelőbiztos kirendelésének időtartama alatt a bíróságnál kifogással élhet.

 (7) Ha a  kifogásolt intézkedés megfelel a  jogszabályoknak, illetve az  intézkedés vagy annak elmulasztása nem 
jogszabálysértő, a  bíróság a  kifogást elutasítja. Ha a  kifogásolt intézkedés jogszabálysértő, a  bíróság a  kifogásolt 
intézkedést egészben vagy részben megsemmisíti és szükség szerint a  felügyelőbiztost a  megfelelő intézkedés 
megtételére kötelezi. Intézkedés elmulasztása esetén, ha a mulasztás jogszabálysértő, a bíróság a  felügyelőbiztost 
az  elmulasztott intézkedés megtételére kötelezheti. A  kifogás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van 
helye.

 (8) Ha a törvényes működés helyreállt, vagy a kirendelési idő lejárt, a bíróság a felügyelőbiztost felmenti és költségeit, 
valamint díját megállapítja azzal, hogy azt a szervezet viseli.

118. §  [Törvényességi felügyeleti eljárás a bejegyzési kérelem elbírálásával egyidejűleg]
 (1) Törvényességi felügyeleti eljárás a  bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódóan hivatalból kizárólag a  bűnügyi 

nyilvántartó szervnek a  Ptk. 3:22.  § (5)  bekezdése szerinti kizáró okot tartalmazó értesítésében foglalt, illetve 
a  gondnokoltak nyilvántartásából történő közvetlen lekérdezéssel ellenőrzött kizáró ok fennállásának tisztázása 
céljából indítható.

 (2) Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása – ha az  a  bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódik – a  bejegyzési 
eljárás alatt is kérelmezhető, ha a bejegyzési kérelem nyomtatványa, illetve melléklete jogszabályba ütközik.

 (3) Az e § alapján indult törvényességi felügyeleti eljárásban a 108. § (2) bekezdésében foglalt kizáró rendelkezést nem 
kell alkalmazni. A bíróság a bejegyzési kérelemről és az annak tárgyához kapcsolódó törvényességi felügyeleti eljárás 
tárgyáról együttesen dönt, azonban a változásbejegyzési kérelem részben történő elutasítására nem kerülhet sor.

 (4) A  bejegyzési kérelemnek helyt adó és ezáltal a  törvényességi felügyeleti kérelmet elutasító végzés ellen 
fellebbezésnek nincs helye, azonban a bejegyző végzés felülvizsgálatával kapcsolatos perindítási jog a kérelmezőt is 
megilleti.

 (5) A törvényességi felügyeleti eljárásra tekintettel a bejegyzési eljárás legfeljebb hatvan napra felfüggeszthető.

33. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások

119. §  [A kisebbségi és a hitelezői jogokkal összefüggő törvényességi felügyeleti eljárás]
 (1) Ha a  kérelmet a  kérelmezők jogszabályban biztosított kisebbségi vagy hitelezői joguk érvényesítése érdekében 

nyújtják be, a bíróság a kérelem általános vizsgálata keretében megvizsgálja azt is, hogy a kérelem előterjesztésének 
jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak-e.

 (2) A  törvényességi felügyeleti eljárás megindítása esetén a  bíróság a  kérelmet megküldi a  szervezetnek azzal 
a  felhívással, hogy öt munkanapos jogvesztő határidőn belül nyilatkozzon a  kérelemben foglaltakra. A  határidő 
elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a szervezet a kérelemben foglaltakat nem vitatja.

 (3) A  bíróság a  kérelmet a  (2)  bekezdésben meghatározott határidő utolsó napját követő öt munkanapon belül 
érdemben elbírálja.

120. §  [Törvényességi felügyeleti eljárás közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenése vagy betéti társaság 
valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja jogviszonyának megszűnése esetén]

 (1) Az e § szerinti törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha a tag halálát követően a Ptk. 3:152. § (1) bekezdése 
vagy a  Ptk. 3:158.  § (1)  bekezdése folytán válik szükségessé a  törvényességi felügyeleti eljárás, és a  bíróság 
felhívására a  társaság bejelenti, hogy a  működés törvényes feltételeit azért nem tudja helyreállítani, mert a  volt 
tag örökösével való megállapodás útján kívánja a törvényes működést helyreállítani, azonban az örökös személye 
bizonytalan. Ebben az  esetben a  társaságnak igazolnia kell, hogy az  örökös személyét illetően bírósági vagy 
közjegyzői eljárás van folyamatban.
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 (2) A  bíróság a  törvényességi felügyeleti eljárást intézkedés alkalmazása nélkül az  örökös személyének jogerős 
megállapításáig felfüggeszti és egyben felhívja a társaságot, hogy a felfüggesztési ok megszűnését haladéktalanul 
jelentse be.

 (3) A  felfüggesztett törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendeléséről a  bíróság a  társaság bejelentését,  
– ha a felfüggesztési ok megszűnéséről hivatalos tudomást szerez – a tudomásszerzést követően határoz. A végzés 
ellen fellebbezésnek nincs helye.

 (4) A  törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendeléséről hozott végzésben a  bíróság arra hívja fel 
a társaságot, hogy a törvényes működés feltételeit három hónapon belül állítsa helyre.

121. §  [Jogszabályba ütköző név miatt indított törvényességi felügyeleti eljárás]
Kérelemre vagy hivatalból törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye a  szervezet ellen, ha a  szervezet 
névfoglalási eljárásban vagy automatikus döntéshozatali eljárásban bejegyzett neve nem felel meg az e törvényben 
foglalt, a szervezet elnevezésére, a kizárt elnevezésekre, valamint a névre vonatkozó egyéb feltételekre vonatkozó 
előírásoknak. A szervezet neve miatt ezen okokból per nem indítható.

122. §  [Törvényességi felügyeleti eljárás a hivatalos elérhetőség hiánya miatt]
 (1) Ha a  törvényességi felügyeleti eljárás a  szervezet ellen a  hivatalos elérhetőségének hiánya miatt indul, a  bíróság 

a  felhívását postai úton küldi meg a  szervezet székhelyére azzal, hogy a  szervezet harmincnapos jogvesztő 
határidőn belül tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hivatalos elérhetősége a nyilvántartási 
jegyzékbe bejegyzésre kerüljön.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a  bíróság további intézkedés alkalmazása nélkül 
a  jogsértés tényét megállapítja és kezdeményezi a  szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló bírósági 
eljárás lefolytatását. A bíróság a végzését a szervezet székhelyére postai úton küldi meg. A végzés ellen a postai úton 
történt közléstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye.

 (3) A másodfokú bíróság a szervezet részére küldendő valamennyi bírósági iratot a szervezet székhelyére postai úton 
küldi meg.

 (4) A bíróság a jogerős végzést a Cégközlönyben közzéteszi.

123. §  [Törvényességi felügyeleti eljárás a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett személynek a szervezettel kapcsolatos jogviszony 
törlésére irányuló kérelmére]

 (1) A szervezet nyilvántartási jegyzékében bejegyzett személy kérelmére – ha a kérelemben érintett adat módosítása 
iránt változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban – törvényességi felügyeleti eljárást kell lefolytatni, ha a kérelmező 
igazolja, hogy a  szervezet vezető tisztségviselőjétől, vagy ha a  kérelmező a  szervezet egyetlen bejegyzett vezető 
tisztségviselője, a szervezet tagjaitól (alapítójától, alapítói jogok gyakorlójától) írásban kérte a szervezettel fennálló 
jogviszonya megszűnésének a  bírósághoz történő bejelentését, ennek azonban a  szervezet harminc napon belül 
nem tett eleget. A felhívás elküldését, illetve a jogviszony megszűnését igazoló iratot a kérelemhez csatolni kell.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott okból a  szervezet vezető tisztségviselője azért fordul a  bírósághoz, mert  
a  Ptk. 3:25.  § (4)  bekezdésében meghatározott hatvan nap elteltével lemondása hatályossá vált, a  kérelemhez 
csatolni kell a  lemondó nyilatkozat másolatát és a  lemondás joghatályos közlését igazoló iratot. A  bíróság 
a  szabályszerűen előterjesztett kérelemről haladéktalanul értesíti az  ügyészt, ha a  szervezet felett az  ügyész 
törvényességi ellenőrzést lát el. Ha a  szervezet felett más szervezet lát el törvényességi ellenőrzést, a  kérelemről 
e szervezetet értesíti a bíróság.

 (3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott okból a kézbesítési megbízott fordul a bírósághoz, igazolnia kell azt is, hogy 
a  külföldi személyt tájékoztatta a  megbízási szerződése felmondásáról, és írásban felhívta, hogy gondoskodjon 
másik kézbesítési megbízottról, azonban a külföldi személy az értesítést követő harminc napon belül nem jelölt ki új 
kézbesítési megbízottat, vagy a külföldi személy részére a felmondást tartalmazó okirat nem volt kézbesíthető.

 (4) A  kézbesítési megbízottnak a  kérelméhez, illetve a  vezető tisztségviselőhöz intézett bejelentéséhez a  felhívás 
elküldését, illetve a kézbesítés sikertelenségét igazoló iratokat csatolnia kell.

 (5) A  kézbesítési megbízott a  törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelme benyújtásáig köteles a  kézbesítési 
megbízotti feladatokat ellátni, kivéve, ha már a felmondását tartalmazó okirat kézbesítése is sikertelen volt a külföldi 
személy részére.

 (6) A  bíróság a  kérelem megalapozottsága esetén a  kérelmezőt törli a  nyilvántartási jegyzékből, és egyidejűleg 
a szervezettel szemben intézkedést alkalmaz.
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 (7) Ha a  szervezet képviseletére kizárólag olyan személy jogosult, akinek a  kézbesítési megbízottját a  bíróság törölte 
a  nyilvántartási jegyzékből, a  bíróság a  (6)  bekezdéstől eltérően a  szervezettel szembeni intézkedés helyett 
a szervezettel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít a szervezet képviseletére jogosult személy 
kézbesítési megbízottjának nyilvántartási jegyzékbe történő bejegyzése iránt.

 (8) Az e § szerinti törvényességi felügyeleti eljárás a szervezettel szembeni felszámolási eljárás és a szervezet jogutód 
nélküli megszüntetésére irányuló bírósági eljárás alatt is indítható és folytatható.

124. §  [Ismeretlen székhelyű szervezet elleni törvényességi felügyeleti eljárás]
 (1) Ismeretlen székhelyűnek minősül a  szervezet, ha a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett székhelyén személyesen 

vagy postai úton nem található.
 (2) Ha a  bíróság tudomást szerez arról, hogy a  szervezet ismeretlen székhelyű, a  bíróság a  felhívását a  szervezet 

hivatalos elérhetőségére küldi meg. Ha a  szervezet törvény alapján nem köteles hivatalos elérhetőséggel 
rendelkezni, a bíróság a felhívását postai úton küldi meg a szervezet bejegyzett székhelyére.

 (3) Ha a bíróság felhívása a szervezetnek azért nem küldhető meg, mert a szervezet törvényben előírt kötelezettsége 
ellenére hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, a bíróság az e § alapján indult törvényességi felügyeleti eljárást 
felfüggeszti és a  hivatalos elérhetőség hiánya miatti törvényességi felügyeleti eljárást hivatalból megindítja. 
Az  eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, a  bíróság a  végzést a  szervezettel a  Cégközlöny 
útján közli.

 (4) Ha a  (2)  bekezdés szerinti felhívás nem vezet eredményre, a  bíróság a  Cégközlönyben felhívást tesz közzé azzal, 
hogy akinek a szervezet székhelyére vonatkozó adatról tudomása van, azt a közzétételtől számított harminc napon 
belül a bíróságnak jelentse be.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti felhívás eredménytelen, a  bíróság további intézkedés alkalmazása nélkül a  jogsértés 
tényét megállapítja és kezdeményezi a  szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló bírósági eljárás 
lefolytatását. A bíróság a jogerős végzést a Cégközlönyben közzéteszi.

125. §  [Adószám törléssel érintett szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti eljárás]
 (1) A  bíróság hivatalból jár el, ha az  állami adó- és vámhatóság a  szervezet adószámának végleges törlése miatt e  § 

szerinti törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.
 (2) A bíróság az állami adó- és vámhatóság kezdeményezésétől számított öt munkanapon belül felhívja a szervezetet, 

hogy tizenöt napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat arról, ha a  (3)  bekezdés szerinti valamelyik, eljárást 
megszüntető ok fennáll.

 (3) A bíróság az e § szerinti eljárását megszünteti, ha a szervezet igazolja, vagy a bíróság tudomást szerez arról, hogy 
a szervezet érvényes adószámmal rendelkezik, vagy az állami adó- és vámhatóságnak az adószám törléséről szóló 
határozatát perben eljáró bíróság hatályon kívül helyezte.

 (4) Ha az  eljárás megszüntetésének (3)  bekezdésben foglalt feltételei nem állnak fenn, a  bíróság további intézkedés 
alkalmazása nélkül megállapítja, hogy a  szervezet adószáma az  állami adó- és vámhatóság által törlésre került és 
érvényes adószámmal nem rendelkezik, és kezdeményezi a  szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló 
bírósági eljárás lefolytatását.

 (5) A (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a másodfokú eljárásban.

126. §  [Törvényességi felügyeleti eljárás a számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása esetén]
 (1) A  bíróság hivatalból jár el, ha az  információs szolgálat arról értesíti a  bíróságot, hogy a  számviteli beszámolója 

közzétételére kötelezett szervezet, továbbá az  a  jogi személy, amelyet törvény a  számviteli beszámolójának 
e  törvény szerinti közzétételére kötelez (ezen § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: kötelezett személy), 
a  számviteli beszámoló közzétételét elmulasztotta. Az  információs szolgálat értesítését követő öt munkanapon 
belül a bíróság a kötelezett személlyel szemben bírságolási intézkedést alkalmaz, és felhívja a kötelezett személyt, 
hogy a számviteli beszámoló közzétételi kötelezettségének tizenöt napos jogvesztő határidőn belül tegyen eleget. 
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

 (2) A  bíróság értesíti az  információs szolgálatot arról az  időpontról, amikor az  (1)  bekezdés szerinti végzés 
kézbesítettnek minősül.

 (3) Az  információs szolgálat a  (2)  bekezdés szerinti értesítésben foglalt időpont alapján a  tizenöt napos határidő 
utolsó napjától számított három munkanapon belül ellenőrzi, hogy a kötelezett személy eleget tett-e a számviteli 
beszámoló közzétételi kötelezettségének, és ennek eredményéről a bíróságot értesíti.
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 (4) Ha az információs szolgálat (3) bekezdés szerinti értesítése szerint a kötelezett személy nem teljesítette a beszámoló 
közzétételi kötelezettségét, a  bíróság további intézkedés alkalmazása nélkül megállapítja a  jogsértés tényét és 
kezdeményezi a kötelezett személy jogutód nélküli megszüntetésére irányuló bírósági eljárás lefolytatását.

 (5) Ha a  kötelezett személy közhasznú, a  bíróság a  (4)  bekezdésben foglalt esetben a  szervezet közhasznú jogállását 
egyidejűleg törli.

127. §  [Más hatóság eljárásának kezdeményezése]
A bíróság más hatóság eljárásának lefolytatását kezdeményezi, ha azt a szervezet jogszabálysértő működése vagy 
a  vezető tisztségviselők jogellenes tevékenysége miatt a  tagok, illetve a  hitelezők védelme céljából szükségesnek 
látja. A  kezdeményezett eljárást lefolytató hatóság harminc napon belül köteles tájékoztatni a  bíróságot arról, 
hogy az  eljárást megindította-e, a  későbbiekben pedig a  megindított eljárás befejezéséről, illetve a  megtett 
intézkedésekről is.

128. §  [A szervezet működésének felfüggesztése]
 (1) Ha a bíróság hivatalos tudomására jut, hogy a szervezet vagy annak tagja nemzetközi jogi kötelezettségen alapuló, 

illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. cikke, illetve 215. cikke alapján elfogadott, az Európai Unió 
és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatok 
által elrendelt pénzügyi vagy vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozik, a  bíróság a  szervezet működését 
felfüggeszti.

 (2) A  bíróság az  (1)  bekezdésben foglalt intézkedést megszünteti, ha a  szervezet vagy annak tagja már nem tartozik 
az  (1)  bekezdés szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá, illetve a  szervezet a  törvényes 
működését helyreállította.

 (3) Az e § szerinti törvényességi felügyeleti eljárás a szervezettel szembeni felszámolási eljárás és a szervezet jogutód 
nélküli megszüntetésére irányuló bírósági eljárás alatt is indítható és folytatható.

VII. FEJEZET
A JOGI SZEMÉLYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ, BÍRÓSÁG ÁLTAL LEFOLYTATOTT EGYÉB NEMPERES ELJÁRÁSOK

34. A bíróság által lefolytatott egyéb nemperes eljárások általános szabályai

129. §  [A jogi személyekkel összefüggő, bíróság által lefolytatott egyéb nemperes eljárások iránti kérelem]
 (1) A kérelem vagy az ügyészi indítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelem) – ha a jogi személyekkel 

összefüggő egyéb nemperes eljárás kérelemre indul – a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem kötelező 
tartalmi elemein túl tartalmazza
a) az eljárás megindításának okát és annak alapjául szolgáló tényeket,
b) az eljárás megindításának okát megalapozó bizonyítékok megjelölését, bizonyítási indítványokat,
c) azon körülményeket, amelyekből a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultság megállapítható, valamint
d) azt, amit jogszabály előír.

 (2) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát is, amelyre a kérelmező bizonyítékként hivatkozik. 
Nyilvántartási iratot a kérelemhez csatolni nem kell, azonban a nyilvántartási iratot egyértelműen kell megjelölni.

 (3) A  bíróság a  kérelemnek a  nyilvántartási eljárás megindítása iránti kérelem általános szabályai szerinti vizsgálatát  
tíz munkanapon belül végzi el.

 (4) Az eljárást bíró folytatja le, ha jogi személy bejegyzési eljárásában e törvény előírása alapján bíró jár el.

35. Az alapítvány működésével kapcsolatos egyéb nemperes eljárások

130. §  [Az alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztésére irányuló nemperes eljárás]
 (1) Ha a  kuratórium vagy a  kurátor bejelenti a  bíróságnak, hogy az  alapító a  kuratórium felszólítása ellenére a  teljes 

juttatott vagyont nem ruházza át az  alapítványra, a  bíróság az  alapító alapítói jogainak gyakorlását végzéssel 
felfüggeszti és megállapítja, hogy az alapítói jogokat a felfüggesztés időtartama alatt a bíróság gyakorolja.

 (2) Ha a  kuratórium vagy a  kurátor bejelenti a  bíróságnak, hogy az  alapító a  teljes juttatott vagyont az  alapítványra 
átruházta, a  bíróság az  alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztését végzéssel megszünteti és megállapítja, hogy 
az alapítói jogokat az alapító gyakorolja.
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131. §  [Az alapítvány kuratóriuma tagjának vagy kurátorának bíróság általi kijelölésére irányuló eljárás]
 (1) A bíróság a kuratórium vagy a kurátor kijelöléséről nemperes eljárásban határoz, ha

a) az alapító nem él a kuratórium vagy kurátor kijelölésének jogával vagy az alapító által kijelölt szerv (szervezet) 
a feladat ellátását nem vállalja, vagy

b) az alapítói jogokat a bíróság gyakorolja.
 (2) Ha a kuratórium vagy kurátor kijelölésének feltételei fennállnak, a bíróság hivatalból az eljárást megindíthatja, vagy 

az egyéb érdekelt kérelmére az eljárást megindítja.
 (3) Az  e  §-ban szabályozott eljárás során a  bíróság az  alapítvány célja szerinti szakterületen működő szervezettől 

javaslatot kérhet a kuratórium tagjaira vagy a kurátorra vonatkozóan.

36. A szervezetek megszűnésével kapcsolatos egyéb nemperes eljárások

132. §  [Az alapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló nemperes eljárás]
 (1) A bíróság az ügyész indítványára, az alapító (alapítók) vagy más jogilag érdekelt kérelmére megállapítja a  jogutód 

nélküli megszűnési ok bekövetkeztét, ha
a) az  alapítványt határozott időre alapították és a  meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48.  § (1)  bekezdés 

a) pont],
b) az  alapítvány megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e  feltétel bekövetkezett  

[Ptk. 3:48. § (1) bekezdés b) pont],
c) az  alapítvány célját megvalósította, és az  alapító új célt nem határozott meg [Ptk. 3:403.  § (1)  bekezdés 

a) pont],
d) az  alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a  cél módosítására vagy más alapítvánnyal való 

egyesülésre nincs mód [Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pont],
e) az  alapítvány három éven át a  célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet [Ptk. 3:403.  § 

(1) bekezdés c) pont].
 (2) Az  ügyészt az  eljárás indítványozásának joga akkor illeti meg, ha indítványát – az  (1)  bekezdés a)–e)  pontjában 

meghatározott okok valamelyike mellett – közérdek sérelmére alapítja és e  közérdek sérelmének fennállását 
valószínűsíti.

133. §  [Az állami alapító által alapított alapítvány és közalapítvány megszüntetésére irányuló nemperes eljárás]
 (1) Az állami alapító által alapított alapítvány és közalapítvány megszüntetésére irányuló nemperes eljárásban a bíróság 

az e §-ban foglaltakat, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény szabályait alkalmazva jár el.

 (2) E § alkalmazásában állami alapító
a) az Országgyűlés,
b) a Kormány,
c) a minisztérium (miniszter),
d) aki alapítói jogát a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és 

a  Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény  
2. § (8) bekezdése szerint gyakorolja, vagy

e) az  a  költségvetési szerv, amelynek alapítói, fenntartói joga a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, 
a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az államra szállt.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az  állami alapító alapítói jogát a  Ptk. szerinti kijelölés 
alapján gyakorolja.

134. §  [Az egyesület jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló nemperes eljárás]
 (1) A bíróság az ügyész indítványára, az egyesület vagy más jogilag érdekelt kérelmére megállapítja a jogutód nélküli 

megszűnési ok bekövetkeztét, ha az egyesület
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a) pont],
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e  feltétel bekövetkezett [Ptk. 3:48.  § 

(1) bekezdés b) pont],
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c) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg  
[Ptk. 3:84. § a) pont],

d) tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám alá csökken [Ptk. 3:84. § 
b) pont], feltéve, hogy az a)–c) pont szerinti esetekben az abban foglaltakra figyelemmel az egyesület nem 
határozott a megszűnéséről.

 (2) Az  ügyészt az  eljárás indítványozásának joga akkor illeti meg, ha indítványát – az  (1)  bekezdés a)–d)  pontjában 
meghatározott okok mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti.

VIII. FEJEZET
A NYILVÁNTARTÁSI JEGYZÉKRE VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK

37. Automatikus bejegyzések, automatikus adatátvezetések

135. §  [Automatikus bejegyzések, automatikus adatátvezetések]
 (1) A bíróság automatikus bejegyzéssel jegyzi be és teszi közzé más bíróság, hatóság, illetve erre feljogosított személy 

által – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a  nyilvántartási portál útján megküldött értesítése alapján 
az alábbi nyilvántartási adatokat, illetve azok változását:
 1. az állami adó- és vámhatóság elektronikus értesítése alapján

a) a jogi személy adószámát, közösségi adószámát, azok törlésére vonatkozó adatokat,
b) a  jogi személy főtevékenységének és további tevékenységi köreinek, a  civil szervezet esetén 

a  kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és tevékenységi köreinek változására vonatkozó 
adatokat (gazdasági tevékenység esetén annak mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti 
megjelölésével),

c) a  jogi személynek az  állami adó- és vámhatósághoz bejelentett külföldi pénzforgalmi számlájára 
vonatkozó adatokat,

d) az  állami adó- és vámhatóság által elrendelt végrehajtás adatait, a  végrehajtás megszüntetésére, 
felfüggesztésére vonatkozó adatokat,

e) a  szervezet végelszámolásának kezdő időpontját, a  végelszámolásnak a  szervezet működése 
továbbfolytatásával történő megszüntetésének vagy befejezésének időpontját,

 2. a Központi Statisztikai Hivatal elektronikus értesítése alapján a jogi személy statisztikai számjelét,
 3. a számlát vezető belföldi pénzforgalmi szolgáltató elektronikus adattovábbítása alapján a  jogi személy 

pénzforgalmi számlájára, a pénzforgalmi számla megszűnésére vonatkozó adatot,
 4. a felszámolási eljárást lefolytató bíróság elektronikus értesítése alapján a  nyilvántartásba kerülő adatokat, 

a jogi személy jogerős megszüntetését,
 5. az E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési nyilvántartást vezető szerv elektronikus adattovábbítása alapján 

a jogi személy hivatalos elérhetőségét, annak törlését,
 6. a természetes személyek nyilvántartását vezető szerv értesítése alapján, vagy a  természetes személyek 

nyilvántartásából történő bírósági adatigénylés útján a  kapcsolati kóddal rendelkező természetes személy 
nyilvántartási jegyzékben szereplő természetes személyazonosító adatainak és lakcímének változását,

 7. szervezet esetén a bűnügyi nyilvántartó szerv elektronikus értesítése alapján a Ptk. 3:22. § (4) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok hatálya alá eső személy nyilvántartási jegyzékből való törlését,

 8. szervezet esetén a gondnokoltak nyilvántartásából történő adatigénylés alapján a fennálló kizáró ok hatálya 
alá eső személy nyilvántartási jegyzékből való törlését,

 9. az információs szolgálat elektronikus adattovábbítása alapján a  szervezetnek az  üzleti évre benyújtott 
számviteli beszámolója közzététele során tett írásbeli bejelentése alapján a szövetkezet, európai szövetkezet, 
európai gazdasági egyesülés, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és külföldi vállalkozás 
kereskedelmi képviselete esetében a jegyzett tőke, illetve a jegyzett tőkeként bejegyzett összeg változását,

10. a tevékenység végzését engedélyező, illetve a  bejelentést fogadó hatóság elektronikus értesítése alapján 
a nyilvántartásba kerülő adatokat,

11. a perben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján a  jogi személy létesítésével, határozatainak 
megtámadásával, a társasági jogvitával összefüggésben a nyilvántartásba kerülő adatokat,

12. az intézkedést elrendelő bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság elektronikus értesítése alapján az 1. melléklet 
14–16. pontja szerinti adatokat,
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13. az arra jogosult szerv (végrehajtó, végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, bíróság, ügyészség, nyomozó 
hatóság) elektronikus értesítése alapján az 1. melléklet 13. pontja szerinti nyilvántartásba kerülő adatokat,

14. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 79.  § (10)  bekezdése szerinti bejelentés alapján 
a  Magyar Nemzeti Bank által kijelölt felügyeleti biztosra, illetve a  felügyeleti biztos feladatainak ellátására 
kijelölt személyre vonatkozó adatokat.

 (2) Az értesítésen feltüntetett, az adatot igazoló okirat az értesítéshez mellékletként csatolható. A mellékletként csatolt 
iratot anonimizált formában kell csatolni úgy, hogy abban az  érintett természetes személy nevén túl további 
személyes adat ne legyen megismerhető.

 (3) A  nyilvántartási jegyzékben feltüntetésre kerülő perre vonatkozó adat hatályossága addig áll fenn, amíg a  per 
jogerősen be nem fejeződik.

 (4) A  természetes személyek nyilvántartását vezető szerv elektronikus úton haladéktalanul értesíti a  bíróságot 
a  kapcsolati kóddal rendelkező természetes személy halálának tényéről, valamint időpontjáról. Ha az  elhunyt 
személy bejegyzett vezető tisztségviselő, illetve képviselő vagy bejegyzett felügyelőbizottsági tag, a  bíróság 
az elhunyt személyt hivatalból törli a nyilvántartási jegyzékből.

 (5) Automatikusan kerül átvezetésre a  szervezet nyilvántartási adatában bekövetkező olyan változás, amelyet 
a  jogi személy vonatkozásában a  nyilvántartási jegyzék más jogi személy fennálló nyilvántartási adatai között 
nyilvántart, ide nem értve az  átalakulás, egyesülés, szétválás során a  létrejövő (jogutód, fennmaradó) szervezet 
adatait. Ha jogi személy automatikusan átvezetett nyilvántartási adatának feltüntetése más jogi személy fennálló 
nyilvántartási adatai között ezen utóbbi jogi személy adataiban bejegyzett változás miatt már felesleges, a bíróság 
az automatikusan átvezetett nyilvántartási adatot hivatalból törli.

 (6) Az  eltiltásra vonatkozó adatok az  eltiltás időtartamának lejártát követő napon a  nyilvántartási jegyzékből úgy 
kerülnek törlésre, hogy azok törölt adatként nem megismerhetőek, azonban a  bíróság azokról más bíróság vagy 
hatóság megkeresésére tájékoztatást ad.

 (7) Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának a vállalatcsoport létrehozására vonatkozó bejelentése alapján a többi 
érintett cég (ellenőrzött társaság) nyilvántartási jegyzékébe a  vállalatcsoportra vonatkozó adatok automatikus 
bejegyzéssel kerülnek bejegyzésre.

 (8) A  belföldi székhelyű anyavállalat, külföldi székhelyű anyavállalat esetén a  belföldi székhelyű leányvállalat 
bejelentése alapján a  többi érintett belföldi cég nyilvántartási jegyzékébe az  anya- és leányvállalatra vonatkozó, 
– az (5) bekezdés alapján automatikus adatátvezetéssel nem érintett – a nyilvántartásba kerülő adatok automatikus 
bejegyzéssel kerülnek bejegyzésre. A  cég a  bejelentést az  összevont (konszolidált) éves beszámoló letétbe 
helyezésével és közzétételével egyidejűleg köteles megtenni.

38. Automatikus bejegyzéssel összefüggő eljárások

136. §  [Az automatikus bejegyzéssel bejegyzett adatok javítása iránti eljárás]
 (1) Ha valamely nyilvántartási adat nyilvántartásba vétele más bíróság, hatóság, illetve erre feljogosított személy 

e törvény szerinti értesítése, adattovábbítása alapján automatikus bejegyzéssel (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
bejegyzés) történik és a  bejegyzés hibás, az  automatikus bejegyzést kezdeményező személy vagy szervezet 
(a továbbiakban együtt e  § alkalmazásában: bejegyzést kérő), valamint a  jogi személy, az  ügyész, és az, akire 
a bejegyzés rendelkezést tartalmaz, kérheti a hibás bejegyzés javítását.

 (2) Ha a  kérelem visszautasításának nincs helye, a  bíróság a  bejegyzést kérőt – legfeljebb harmincnapos határidőt 
biztosítva – felhívja arra, hogy írásban nyilatkozzon a  bejegyzés alapját képező értesítésben feltüntetett adat 
helyességéről.

 (3) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a bejegyzés céljából továbbított adat és a bejegyzés tartalma eltér, és a hiba 
a  határozat kijavítására vonatkozó szabályok szerint nem szüntethető meg, a  bejegyző végzést hatályon kívül 
helyezi.

 (4) Ha a  bíróság azt állapítja meg, hogy a  bejegyzés céljából továbbított adat és a  bejegyzés tartalma megegyezik, 
azonban a bejegyzés céljából továbbított adat hibás, a bejegyző végzést hatályon kívül helyezi.

 (5) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a bejegyzés céljából továbbított adat és a bejegyzés tartalma megegyezik, és 
a bejegyzés céljából továbbított adat nem hibás, a kérelmet elutasítja.

 (6) Ha a  bíróság az  eljárás eredményeként a  bejegyző végzést hatályon kívül helyezi, azzal egyidejűleg a  hibás 
bejegyzést a nyilvántartási jegyzékből úgy kell törölni, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.
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137. §  [Az automatikus bejegyzés elmaradása miatti eljárás]
 (1) A  jogi személy, valamint az  ügyész kérheti a  bíróságtól annak megállapítását, hogy más bíróság, hatóság, illetve 

erre feljogosított személy nem tett eleget a  nyilvántartási jegyzékbe automatikus bejegyzéssel nyilvántartásba 
kerülő adat megküldésére vonatkozó kötelezettségének, ideértve azt az esetet is, ha más bíróság, hatóság, illetve 
erre feljogosított személy a  nyilvántartási jegyzékbe már bejegyzett adat törléséhez szükséges adattovábbítási 
kötelezettségének nem tett eleget. A  kérelemhez csatolni kell azt az  okiratot vagy annak másolatát, amelyre 
a kérelmező bizonyítékként hivatkozik.

 (2) Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a bíróság az illetékes bíróságot, hatóságot, illetve az erre feljogosított 
személyt – legfeljebb harmincnapos határidőt biztosítva – felhívja arra, hogy írásban nyilatkozzon a  kérelemben 
foglaltakról, és szükség szerint tegye meg az automatikus bejegyzéshez szükséges intézkedéseket.

 (3) Ha a  bíróság azt állapítja meg, hogy a  bíróság, a  hatóság, illetve az  erre feljogosított személy nem tett eleget 
kötelezettségének, ideértve azt is, ha a  (2)  bekezdésben foglalt felhívás ellenére a  szükséges intézkedés nem 
történt meg, a megfelelően igazolt adatok rendelkezésre állása esetén a bíróság jogosult az adat hivatalból történő 
bejegyzésére vagy törlésére.

39. Egyes nyilvántartási jegyzék adatra vonatkozó rendelkezések

138. §  [Engedély-, illetve bejelentésköteles tevékenységi körökre vonatkozó rendelkezések]
 (1) Ha a jogi személy nyilvántartási jegyzéke engedély-, illetve bejelentésköteles tevékenységi kört tartalmaz, a bíróság 

a tevékenységi kör bejegyzésekor az engedélyre, illetve a bejelentésre vonatkozó adatok hiányára vonatkozó tényt  
– a  tevékenység végzését engedélyező, illetve a  bejelentést fogadó hatóság elektronikus értesítéséig – 
a nyilvántartási jegyzékben feltünteti.

 (2) Ha a  bíróság a  tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóságnak a  tevékenység gyakorlását megtiltó vagy 
az  engedélyt visszavonó véglegessé vált határozatáról szóló értesítése alapján az  érintett tevékenységi kört törli 
a  nyilvántartási jegyzékből, erről értesíti az  állami adó- és vámhatóságot, valamint egyéb jogi személy esetén 
a nyilvántartó szervet.

 (3) Ha az  engedély-, illetve bejelentésköteles tevékenységi kör jogszerű gyakorlásához szükséges e  törvény szerinti 
automatikus bejegyzés alapjául szolgáló hatósági értesítés a  tevékenységi kör nyilvántartási jegyzékbe való 
bejegyzésétől számított hat hónapon belül nem érkezik meg, a bíróság az érintett tevékenységi kört hivatalból törli 
a szervezet nyilvántartási jegyzékéből, és erről értesíti az állami adó- és vámhatóságot, valamint egyéb jogi személy 
esetén a nyilvántartó szervet.

139. §  [Hivatalos elérhetőségre vonatkozó rendelkezések]
 (1) Ha a  jogi személy törvény alapján köteles hivatalos elérhetőséggel rendelkezni, és bejegyzéséig a  hivatalos 

elérhetősége a  nyilvántartási jegyzékben nem kerül feltüntetésre, és arra a  jogi személy nyilvántartásba vételét 
követő harminc napon belül a  rendelkezési nyilvántartást vezető szerv elektronikus adattovábbítása alapján sem 
kerül sor, a  bíróság a  szervezettel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít, egyéb jogi személy 
esetén értesíti a nyilvántartó szervet.

 (2) Ha a  jogi személy törvény alapján köteles hivatalos elérhetőséggel rendelkezni, és a  jogi személy nyilvántartási 
jegyzékbe bejegyzett hivatalos elérhetőségének törlését követő harminc napon belül az  új hivatalos elérhetőség 
a  rendelkezési nyilvántartást vezető szerv elektronikus adattovábbítása alapján nem kerül a  jogi személy 
nyilvántartási jegyzékében feltüntetésre, a  bíróság a  szervezettel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti 
eljárást indít, egyéb jogi személy esetén értesíti a nyilvántartó szervet.

140. §  [Az Európai Uniós cégformákra vonatkozó rendelkezések]
 (1) Ha az  európai gazdasági egyesülés, az  európai részvénytársaság, vagy az  európai szövetkezet székhelyáthelyezés 

következtében kéri a bejegyzést, a nyilvántartási jegyzékben fel kell tüntetni a korábbi székhelyét, a nyilvántartását 
vezető hatóságot és az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet korábbi 
nyilvántartási számát, illetve EUID-ját.

 (2) Ha az  európai gazdasági egyesülés, az  európai részvénytársaság, vagy az  európai szövetkezet törlésére 
székhelyáthelyezés következtében kerül sor, a  bíróság a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzi az  európai gazdasági 
egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet új székhelyét, a nyilvántartását vezető hatóságot és 
az  európai gazdasági egyesülés, az  európai részvénytársaság, az  európai szövetkezet nyilvántartási számát, illetve 
EUID-ját.
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 (3) A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés jogutód nélküli megszűnése esetén a magyarországi telephelyet 
a bíróság törli a nyilvántartási jegyzékből.

 (4) Ha a  külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés Magyarországra helyezi át a  székhelyét, a  bejegyzési 
kérelem benyújtásával egyidejűleg kezdeményeznie kell a  korábban már a  nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett 
magyarországi telephelye önálló nyilvántartásának megszüntetését is.

141. §  [Az EUID-val rendelkező cégekre vonatkozó egyes bejegyzések]
 (1) A bíróság hivatalból jegyzi be az EUID-val rendelkező szervezet nyilvántartási jegyzékébe a cég Európai Unió más 

tagállamában bejegyzett fióktelepét, ha a  tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren 
keresztül értesítést kap a fióktelep bejegyzéséről.

 (2) A  bíróság hivatalból törli a  nyilvántartási jegyzékből az  EUID-val rendelkező társaság fióktelepét, ha a  tagállami 
cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül értesítést kap arról, hogy a fióktelepet törölték.

 (3) A  bíróság hivatalból jegyzi be a  tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül 
kapott értesítés alapján az  EUID-val rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe nyilvántartási 
jegyzékébe a külföldi vállalkozás nyilvántartási jegyzékben nyilvántartott adatainak változását, valamint intézkedik 
a külföldi vállalkozás számviteli beszámolójának közzététele iránt.

 (4) A  tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül kapott értesítés alapján történő 
bejegyzésre az  automatikus bejegyzésre és az  automatikus bejegyzéssel összefüggő eljárásokra vonatkozó 
rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.

 (5) A  bíróság haladéktalanul fogadja az  EUID-val rendelkező szervezetekkel összefüggésben a  tagállami 
cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül érkező információkat, értesítéseket, 
visszaigazolja az értesítés kézhezvételét, és a nyilvántartásban a kapott adatokat (változásokat) átvezeti, okiratokat 
elhelyezi.

IX. FEJEZET
JOGI SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLAMI FELADATOK

40. Elektronikus adatszolgáltatás, a nyilvántartáshoz kapcsolódó információs szolgáltatás

142. §  [Kiemelt adatigénylők részére biztosított nyilvántartási információ, adatszolgáltatás]
 (1) A  bíróság, illetve a  Kormány rendeletében kijelölt szerv a  kiemelt adatigénylők részére – jogszabályban 

meghatározott nyilvántartási információt, illetve adatszolgáltatást biztosít.
 (2) Ha törvény előírja, a  kiemelt adatigénylők részére biztosított információ, illetve adatszolgáltatás nem nyilvános 

adatra, illetve nyilvántartási iratra is kiterjedhet. A  3.  § 4.  pont a)  alpontja szerinti kiemelt adatigénylők e  törvény 
alapján nem nyilvános adat, illetve nem nyilvános nyilvántartási irat megismerésére is jogosultak.

 (3) Az  állami adó- és vámhatóság, valamint a  Központi Statisztikai Hivatal részére – az  adóregisztrációs eljárás 
lefolytatása érdekében, illetve ha előre meghatározott okból kérik, – a  bíróság a  nyilvántartásba vételi kérelem 
érkezését követően továbbításra kerülő adatokkal együtt megküldi a nyilvántartásba vételi kérelem igényelt adatait, 
illetve mellékleteit is.

 (4) A  bíróság a  szervezet nyilvántartásba vételéről, az  adatairól, és az  adatainak változásáról – ideértve a  szervezet 
törlését is – automatikus adatszolgáltatással értesíti az állami adó- és vámhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, 
valamint a Kormány rendeletében e bekezdés szerinti adatszolgáltatásra jogosult kiemelt adatigénylőt.

 (5) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, sem az  információ, sem az  adatszolgáltatás, sem az  adattovábbítás nem 
köthető díjfizetéshez. Az  információs szolgáltatásra vonatkozó megállapodás határozza meg a  szolgáltatás 
biztosításának részletes feltételeit, továbbá az  igazoltan felmerült költségekre és egyéb költségtérítésre vonatkozó 
rendelkezéseket.

143. §  [Adatszolgáltatás EUID-val rendelkező cégek esetében]
 (1) A bíróság az EUID-val rendelkező szervezetek esetében a szervezet EUID-ját, a csődeljárásra, felszámolási eljárásra, 

valamint a  bíróság általi megszüntetésére vagy jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó nyilvántartási adatokat 
a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer számára haladéktalanul hozzáférhetővé teszi.
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 (2) A  bíróság a  tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül értesíti az  EUID-val 
rendelkező szervezet fióktelepét nyilvántartó tagállami nyilvántartást a  szervezet nevének, székhelyének, 
nyilvántartási számának, társasági formájának, a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, egyéb képviselője, 
könyvvizsgálója adatának változásáról vagy e személyek változásáról, továbbá a szervezet számviteli beszámolójával 
összefüggő adatról, okiratról.

 (3) A  bíróság az  EUID-val rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének a  nyilvántartási jegyzékből 
való törléséről a  tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül értesíti a  külföldi 
vállalkozás bejegyzésének helye szerinti tagállam nyilvántartását.

 (4) A tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő információcsere a tagállami 
cégnyilvántartások számára ingyenes.

41. Nyilvántartás-figyelési szolgáltatás, a szervezetek automatikus értesítése

144. §  [Nyilvántartás-figyelés]
 (1) A Kormány rendeletében meghatározott szerv nyilvántartás-figyelési szolgáltatást biztosít bármely E-ügyintézési tv. 

szerinti gazdálkodó szervezet vagy elektronikus kapcsolattartást vállaló természetes személy részére.
 (2) A  nyilvántartás-figyelési szolgáltatás irányulhat a  szolgáltatás igénybevételekor megjelölt jogi személy adatában 

bekövetkező változásra, a  megjelölt jogi személlyel kapcsolatosan a  Cégközlönyben megjelenő hirdetményre, 
továbbá arra, hogy az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos az  ingatlana címének a  nyilvántartási 
jegyzékbe való bejegyzéséről értesüljön.

 (3) A  szervezet tagja, illetve a  szervezet nyilvántartási jegyzékébe bejegyzett egyéb személy részére biztosított 
nyilvántartás-figyelési szolgáltatás – a  (2)  bekezdésen túl – irányulhat arra is, hogy a  szervezettel szembeni 
törvényességi felügyeleti eljárás megindításáról értesüljön.

 (4) A nyilvántartás-figyelési szolgáltatás jogszabályban meghatározott esetben ingyenes.

145. §  [Szervezetek értesítése]
 (1) A  Kormány rendeletében meghatározott szerv a  szervezet törvényes működésének fenntartása érdekében 

a  szervezet hivatalos elérhetőségére automatikus értesítést küld, ha a  nyilvántartási jegyzék adatai alapján vagy 
természetes személyek nyilvántartásának értesítése alapján a  szervezetnek intézkedési kötelezettsége áll fenn  
(e § alkalmazásában a továbbiakban: automatikus értesítés).

 (2) Az  automatikus értesítés célja kizárólag a  szervezet tájékoztatása. A  szervezet intézkedési kötelezettsége 
teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén nem hivatkozhat arra, hogy az automatikus értesítést 
nem vagy nem a  megfelelő határidőben kapta meg, vagy automatikus értesítés megküldésére nem került sor 
a Kormány rendeletében meghatározott szerv részéről.

42. Adatigénylés, adatellenőrzés

146. §  [Évenkénti adatigénylés vezető tisztségviselővel szembeni kizáró okokról]
 (1) A  jogi személy vezető tisztségviselője (cégvezetője), felügyelőbizottságának tagja vonatkozásában a  bíróság 

a Ptk. 3:22. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállásának ellenőrzése céljából a jogi személy 
nyilvántartásba vételét követően évente adatigényléssel fordul a bűnügyi nyilvántartó szervhez.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatigénylés célja kizárólag annak megállapítása, hogy a  jogi személy vezető 
tisztségviselője (cégvezetője), felügyelőbizottságának tagja vonatkozásában a  Ptk. 3:22.  § (4) és (5)  bekezdésében 
meghatározott kizáró okok fennállnak-e.

 (3) A bűnügyi nyilvántartó szerv a Bnytv. 69. § (3) bekezdése szerinti értesítést küld a bíróság részére.
 (4) A  bűnügyi nyilvántartó szervnek a  Ptk. 3:22.  § (4)  bekezdése szerinti kizáró okot tartalmazó értesítése alapján 

a  bíróság hivatalból törli az  eltiltással érintett személyt mindazon jogi személy bejegyzett adatai közül, ahol mint 
a  szervezet vezető tisztségviselője (cégvezetője), felügyelőbizottságának tagja szerepel. Egyéb jogi személy 
esetében a bíróság értesíti a nyilvántartó szervet.

 (5) A  bűnügyi nyilvántartó szervnek a  Ptk. 3:22.  § (5)  bekezdése szerinti kizáró okot tartalmazó értesítése alapján 
a  bíróság a  szervezettel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít, ha a  kizáró ok fennállásának 
tisztázására van szükség. Egyéb jogi személy esetében a bíróság értesíti a nyilvántartó szervet.
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147. §  [Évenkénti adatigénylés a gondnokoltak nyilvántartásából]
 (1) A jogi személy tagja, vezető tisztségviselője (cégvezetője), valamint felügyelőbizottsági tagja, valamint a kézbesítési 

megbízott vonatkozásában a  bíróság a  cselekvőképesség fennállásának ellenőrzése céljából a  jogi személy 
nyilvántartásba vételét követően évente adatot igényel a gondnokoltak nyilvántartásából.

 (2) Az  adatigénylés alapján a  bíróság hivatalból törli a  cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló 
személyt mindazon szervezet bejegyzett adatai közül, ahol mint a  szervezet vezető tisztségviselője (cégvezetője), 
felügyelőbizottságának tagja szerepel. Az  adatigénylés alapján a  szervezet nyilvántartási jegyzékéből a  bíróság 
hivatalból törli a  kézbesítési megbízottat, ha cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott.  
Egyéb jogi személy esetében a bíróság értesíti a nyilvántartó szervet.

 (3) A bíróság a szervezettel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít, ha
a) az adatigénylés alapján a szervezet bejegyzett tagja cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt 

áll és gondnoka a nyilvántartási jegyzékben nem került feltüntetésre,
b) a  szervezet bejegyzett tagja, vezető tisztségviselője (cégvezetője), felügyelőbizottsági tagja tekintetében 

a cselekvőképesség részleges korlátozására vonatkozó adat alapján a kizáró ok fennállásának tisztázására van 
szükség.

 (4) Egyéb jogi személy esetében a  (3)  bekezdésben meghatározott okok észleléséről a  bíróság értesíti a  nyilvántartó 
szervet.

148. §  [A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekben szereplő személyek ellenőrzése]
 (1) A  bíróság az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedésekről hozott határozatok változása esetén a  határozatokban újonnan feltüntetésre kerülő személy 
adatait a változásról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül összeveti a nyilvántartási jegyzék hatályos 
adataival.

 (2) Ha az  újonnan feltüntetésre kerülő személy a  nyilvántartási jegyzékben szerepel, szervezet esetében a  bíróság 
szükség szerint törvényességi felügyeleti jogkörében intézkedik a szervezet működésének felfüggesztéséről, illetve 
eleget tesz a  2017. évi LII. törvényben foglalt kötelezettségeknek. Egyéb jogi személy esetében szükség szerint 
értesíti a nyilvántartó szervet.

X. FEJEZET
A SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES PEREK SZABÁLYAI

43. A létesítő okirat (módosítása) érvénytelenségének megállapítása iránt indított per

149. §  [A létesítő okirat (módosítása) érvénytelenségének megállapítása iránt indított per]
 (1) A szervezet nyilvántartásba vételét követően a  létesítő okirat vagy módosítása érvénytelenségének megállapítása 

iránt a  Ptk. rendelkezései alapján a  szervezet székhelye szerint illetékes perbíróság előtt indítható per a  szervezet 
ellen. A  szervezet nyilvántartásba vételét követően az  alapítás érvénytelenségének megállapítása iránti per 
azonban csak a szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő végzés Cégközlönyben történő közzétételétől számított  
hat hónapos jogvesztő határidőn belül indítható.

 (2) A kereset más keresettel nem kapcsolható össze, viszontkeresetnek nincs helye. A perfelvétel során további írásbeli 
perfelvétel elrendelésének nincs helye.

 (3) A  perbíróság a  per során megkísérli az  érvénytelenségi ok kiküszöbölését. Ha az  érvénytelenségi ok változatlanul 
fennáll, kiküszöbölésére nem került sor, a  perbíróság a  létesítő okirat vagy a  létesítő okirat módosításának 
érvénytelenségét teljes egészében vagy részlegesen megállapítja. A perbíróság ítéletében emellett szükség szerint 
megkeresi a bíróságot, hogy hivatalból jegyezze be vagy törölje az érintett adatot, valamint a nyilvántartási iratok 
között helyezze el a  perbíróságnak megküldött nyilvántartási iratokat, illetve – indokolt esetben – törvényességi 
felügyeleti jogkörében eljárva hívja fel a  szervezetet a  törvényes állapot helyreállításához szükséges intézkedések 
megtételére.

 (4) A  létesítő okirat teljes érvénytelensége miatt az  alapítás érvénytelenségének megállapítására csak a  105.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott valamely okból kerülhet sor. Ha a  perbíróság a  létesítő okirat teljes 
érvénytelensége miatt az  alapítás érvénytelenségét megállapítja, az  ítéletében megállapított időpontig 
a  létesítő okiratot hatályossá nyilvánítja, és megkeresi a  bíróságot, hogy intézkedjen a  szervezet jogutód nélküli 
megszüntetésére irányuló bírósági eljárás lefolytatásáról.
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 (5) Ha az érvénytelenség oka utóbb megszűnt, kiküszöbölése megtörtént, a létesítő okiratot (módosítását) a perbíróság 
visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánítja, és emellett a (3) bekezdés alkalmazásával megkeresi a bíróságot.

 (6) A  perbíróság jogerős ítéletét megküldi a  bíróságnak, amely gondoskodik az  ítélet rendelkező részének 
a Cégközlönyben való közzétételéről.

44. A szervezet határozatainak bírósági felülvizsgálata iránt indított per

150. §  [A szervezet határozatainak bírósági felülvizsgálata iránt indított per]
 (1) A szervezet határozatainak a Ptk.-ban szabályozott bírósági felülvizsgálata iránt a pert a szervezet székhelye szerint 

illetékes perbíróság előtt kell megindítani. A perben a keresetlevélnek – a Pp. 170. §-ában meghatározottakon túl – 
tartalmaznia kell
a) a megtámadott határozat megjelölését,
b) annak az időpontnak a megjelölését, amikor a megtámadott határozatról a felperes tudomást szerzett vagy 

tudomást szerezhetett volna,
c) azt, hogy a  megtámadott határozatot a  felperes miért tartja jogszabálysértőnek vagy a  létesítő okiratba 

ütközőnek.
 (2) A  keresetlevélhez – a  Pp. 171.  §-ában meghatározottakon túl – csatolni kell a  nyilvántartási iratok között nem 

szereplő megtámadott határozatot és létesítő okiratot, ha az a felperes rendelkezésére áll.
 (3) A perben

a) igazolásnak,
b) viszontkeresetnek,
c) a felek megegyezésén alapuló szünetelésnek,
d) a perfelvétel során további írásbeli perfelvétel elrendelésének,
e) az eljárás felfüggesztésének,
f ) kereset- és ellenkérelem-változtatásnak, és
g) beavatkozásnak
nincs helye.

 (4) A kereset más keresettel nem kapcsolható össze.
 (5) A  megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztéséről, továbbá annak megszüntetéséről a  perbíróság 

a bíróságot a nyilvántartási jegyzékbe történő bejegyzés végett értesíti.
 (6) A  perbíróság a  jogszabálysértő vagy a  létesítő okiratba ütköző határozatot hatályon kívül helyezi, és  

ha a  határozattal összefüggésben a  nyilvántartási jegyzékben adat került bejegyzésre, megkeresi a  bíróságot 
a szükséges intézkedések megtétele végett.

 (7) A másodfokú perbíróság a fellebbezést – ha az hiánypótlásra nem szorul – az iratok beérkezésétől számított három 
munkanapon belül kézbesíti a fellebbező fél ellenfelének, aki a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül köteles 
fellebbezési ellenkérelmét és az  esetleges csatlakozó fellebbezést – az  ellenféllel közvetlenül is közlendően –  
a másodfokú perbíróságnál előterjeszteni. A határidő nem hosszabbítható meg, és elmulasztása miatt igazolásnak 
nincs helye. A  fellebbező fél az  ellenkérelemre, csatlakozó fellebbezésre vonatkozó észrevételeit további tizenöt 
napon belül a  másodfokú perbíróságnál – ellenféllel közvetlenül is közlendően – előterjesztheti. A  másodfokú 
perbíróság a fellebbezést – annak beérkezésétől számított – hatvan munkanapon belül tárgyaláson kívül bírálja el. 
A másodfokú perbíróság a Pp. 376. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján tárgyalást tarthat.

 (8) A  Kúria a  felülvizsgálati kérelmet legkésőbb az  iratok beérkezésétől számított hatvan munkanapon belül köteles 
elbírálni.

 (9) A perben hozott ítélet ellen perújításnak nincs helye.

45. A gazdasági társaság és a szövetkezet tagjának kizárása iránt indított per

151. §  [A gazdasági társaság és a szövetkezet tagjának kizárása iránt indított per szabályai]
 (1) A gazdasági társaság és a szövetkezet tagjának a Ptk.-ban szabályozott kizárása iránt indított perben a tag kizárása 

iránti kereset más keresettel nem kapcsolható össze. A keresetlevélhez – a Pp. 171. §-ában meghatározottakon túl –  
csatolni kell a  legfőbb szervnek a  tag kizárása és a  perindítás tárgyában hozott határozatát, valamint a  létesítő 
okiratot, ha az a felperes rendelkezésére áll.
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 (2) A perben
a) viszontkeresetnek,
b) a perfelvétel során további írásbeli perfelvétel elrendelésének,
c) a felek megegyezésén alapuló szünetelésnek, valamint
d) az eljárás felfüggesztésének
nincs helye.

 (3) A  felperes a  perindítást elhatározó társasági, szövetkezeti határozatban foglaltakon kívül más kizárási okra nem 
hivatkozhat és a  keresettel érvényesített jog megváltoztatásának nincs helye. A  felperes a  keresettől az  eljárás 
bármely szakaszában alperesi hozzájárulás nélkül elállhat.

 (4) A  perindítást elhatározó társasági, szövetkezeti határozat bírósági felülvizsgálata iránt külön per nem indítható, 
annak jogsértő voltára azonban a kizárási perben az alperes hivatkozhat.

 (5) Az  alperes tagsági jogait felfüggesztő végzés és a  felfüggesztő végzés megváltoztatása iránti kérelmet elutasító 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek; a  perbíróság a  felfüggesztő végzést kérelemre megváltoztathatja. 
A felfüggesztés iránti kérelmet elutasító végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.

 (6) Az  alperes tagsági jogait felfüggesztő végzés adatai, valamint a  végzés megváltoztatásával a  tagsági jogok 
felfüggesztésének megszüntetésére vonatkozó adatok a  perbíróság értesítése alapján automatikus bejegyzéssel 
kerülnek a nyilvántartási jegyzékbe bejegyzésre.

 (7) A másodfokú perbíróság a fellebbezést – ha az hiánypótlásra nem szorul – az iratok beérkezésétől számított három 
munkanapon belül kézbesíti a fellebbező fél ellenfelének, aki a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül köteles 
fellebbezési ellenkérelmét és az  esetleges csatlakozó fellebbezést – az  ellenféllel közvetlenül is közlendően –  
a másodfokú perbíróságnál előterjeszteni. A határidő nem hosszabbítható meg, és elmulasztása miatt igazolásnak 
nincs helye. A  fellebbező fél az  ellenkérelemre, csatlakozó fellebbezésre vonatkozó észrevételeit további tizenöt 
napon belül a  másodfokú perbíróságnál – ellenféllel közvetlenül is közlendően – előterjesztheti. A  másodfokú 
perbíróság a fellebbezést – annak beérkezésétől számított – hatvan munkanapon belül tárgyaláson kívül bírálja el. 
A másodfokú perbíróság a Pp. 376. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján tárgyalást tarthat.

 (8) Az ítélet ellen felülvizsgálatnak és perújításnak nincs helye.

46. Az alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy új kurátorának bejegyzésére irányuló peres eljárás

152. §  [Az új kuratóriumi tag bejegyzésére irányuló per]
 (1) Az  alapítvány alapítója által a  86.  § (3) és (4)  bekezdése alapján indított perre az  alapítvány székhelye szerinti 

perbíróság az  illetékes. A  pert az  alapítónak az  alapítvány és a  kuratórium változásbejegyzési kérelemmel érintett 
tagja vagy a kurátor ellen kell megindítania. A perbíróság hivatalból beszerzi a nemperes ügy iratait.

 (2) Ha a  perbíróság a  keresetlevélben foglaltaknak helyt ad, a  jogerős ítélet alapján hivatalból kell módosítani 
a nyilvántartás adatait.

 (3) Ha a  bíróság az  alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy új kurátora nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló 
változásbejegyzési eljárást a  86.  § (3)  bekezdésében meghatározott okból szünteti meg vagy a  változásbejegyzési 
kérelmet a  86.  § (4)  bekezdésében meghatározott okból elutasítja, és a  változásbejegyzési kérelem az  alapítvány 
kuratóriuma új tagjának vagy új kurátora bejegyzésére irányuló kérelem mellett más adat bejegyzése (törlése) iránti 
kérelmet is tartalmaz, a bíróság a változásbejegyzési eljárást − a meg nem szüntetett vagy el nem utasított részben −  
a  perindításra nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig, illetve a  jogerős ítélet meghozataláig  
(a per megszüntetéséig) felfüggeszti.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

153. §  [Felhatalmazó rendelkezések]
 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

1. a nyilvántartási portál és a  bírósági informatikai rendszer, továbbá egyéb, az  elektronikus nyilvántartási 
eljárást és ügyintézést támogató rendszerekre, alkalmazásaikra, a  nyilvántartási portálhoz kapcsolódó 
szolgáltatásra, az  informatikai működtetésre, továbbá informatikai biztonsági technológiai, szervezeti-
szervezési és módszertani követelményekre,
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2. az egyéb jogi személyek nyilvántartásba vételére, az egyéb jogi személy nyilvántartása során a nyilvántartó 
szerv vagy a bíróság eljárására,

3. a jogi személyek nyilvántartásából biztosított nyilvántartási információ fajtáira, annak tartalmára – ideértve 
a  kiemelt adatigénylők részére biztosított információt, illetve adatszolgáltatást, és az  e-Justice portálon 
keresztül hozzáférhető információt – a  nyilvántartási információ, illetve adatszolgáltatás igénylésének és 
kiadásának feltételeire, továbbá a fizetendő költségtérítésre, egyéb díjazásra,

4. az ingyenes nyilvántartási információ biztosítására,
5. a jogi személyek nyilvántartási portálján történő benyújtáshoz biztosított állami szolgáltatásra
vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza meg.

 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
1. valamennyi nyilvántartásban szereplő jogi személyre vonatkozóan a  jogi személyek nyilvántartásának 

adattartalmát, valamint a társasági részesedést, üzletrészt terhelő, a nyilvántartásba bejegyezhető jogokat,
2. a kiemelt adatigénylőket, a  3.  § 4.  pont c)  alpontja esetén a  nyilvántartási információval kapcsolatos 

jogosultság bejelentésének és igazolásának módját,
3. a nyilvántartási információ biztosítására, illetve az adatszolgáltatásra kijelölt szervet
rendeletben határozza meg.

 (3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
 1. a jogi személyek nyilvántartására, a  nyilvántartási iratokra vonatkozó előírásokra, ezek nyilvántartásával 

összefüggő eljárásokra,
 2. a nyilvántartási eljárásra, a  nyilvántartási eljárás iránti kérelem, egyéb beadvány tartalmára, annak 

benyújtására, informatikai és formai ellenőrzésére, a bejegyzési eljárást megelőző online módon végezhető 
cselekményekre, az online alapításra,

 3. az információs szolgálat és a bíróság automatikus intézkedéseire, annak feltételeire, valamint az automatikus 
ügyelőkészítésre,

 4. a nyilvántartási eljárásban, valamint az  automatikus bejegyzéseknél érvényesülő formai és tartalmi, 
nyilatkozati elemekre,

 5. a létesítő okirat minták, iratminták alkalmazásának feltételeire, a létesítő okirat minták, iratminták tartalmi és 
formai követelményeire, kötelező alkalmazásának eseteire,

 6. az automata által végzett jogi szempontú vizsgálat rendszerének jogi szakmai auditálására, az automatikus 
döntéshozatali eljárás alól kivont bejegyzési kérelmek meghatározására,

 7. az automatikus döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódó utóellenőrzésre kiválasztás szempontjaira, 
az utóellenőrzésre kijelölt ügyek legkisebb számára, valamint az utóellenőrzési napló adattartalmára,

 8. az automatikus és a  hivatalbóli bejegyzés informatikai, formai és tartalmi követelményeire, az  értesítéshez 
csatolható mellékletekre, az automatikus és a hivatalbóli bejegyzés eljárási és ügyviteli cselekményeire,

 9. az információs szolgálat működésére,
10. a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő megküldése során csatolandó űrlap formai 

és tartalmi elemeire, a beszámoló elektronikus úton történő megküldésével kapcsolatos eljárásra,
11. a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételére és költségtérítésére,
12. az EUID képzésére, külföldi szervezetek vagy egyéb szervezetek EUID-jának adatkezelésére, a  tagállami 

cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül továbbított adatszolgáltatásért fizetendő 
költségtérítésre, a fizetés módjára,

13. a székhelyhasználat székhelyszolgáltatással való biztosítása esetén a  székhelyszolgáltatási tevékenység 
végzésére, a székhely biztosításának feltételeire, a székhely biztosítására kötött szerződés tartalmára,

14. a felügyelőbiztos és a vagyonrendező jogállására és tevékenységére, díjazására,
15. az e-közigazgatásért, az  idegenrendészetért és menekültügyért, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásért 

felelős miniszterrel egyetértésben a  természetes személyek nyilvántartását vezető szervtől történő 
adatigénylésre, és ezzel összefüggésben a  természetes személyek nyilvántartását vezető szerv, valamint 
a bíróság közötti kapcsolattartásra,

16. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel egyetértésben a  cégjegyzési jogot is tanúsító elektronikus aláírás 
tanúsítványának kibocsátására és a tanúsítvány érvényességének felfüggesztésére, visszavonására

vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza meg.
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 (4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
1. a jogi személyek nyilvántartásának résznyilvántartásait,
2. a bejegyzési kérelemhez csatolandó iratokat, valamint azokat az  iratokat, amelyek a  bejegyzési kérelem 

mellékleteként a jogi képviselő által benyújtásra nem kerülnek
rendeletben határozza meg.

154. §  [Hatálybalépés]
Ez a törvény 2023. július 1. napján lép hatályba.

155. §  [Jogharmonizációs záradék]
 (1) Ez a törvény – végrehajtási rendeleteivel, valamint a Ptk.-val és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról szóló törvénnyel együtt –
a) a  társasági jog területén az  egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló, 2009. szeptember 16-i 

2009/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i 2017/1132/EU európai parlamenti és tanács 

irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a törvény – végrehajtási rendeleteivel, valamint a Ptk.-val együtt – a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i  
2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) Ez a törvény az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 
2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (4) A 10. §, a 13. §, a 14. §, a 17. §, a 45. §, a 66. §, a 71. §, a 93. § és a 141. § az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális 
eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló,  
2019. július 11-i (EU) 2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (5) Ez a törvény
a) az európai gazdasági egyesülésről szóló, 1985. július 25-i 2137/85/EGK tanácsi rendelet,
b) az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet,
c) az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet,
d) a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és  

a  3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó 
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet,

e) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai 
Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a  közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az  Európai 
Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f ) az  (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 
rendszerre vonatkozó műszaki leírásokkal és eljárásokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól, valamint 
az  (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i  
(EU) 2020/2244 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

156. §  [Hatályon kívül helyezés]
Hatályát veszti
a) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló  

2011. évi CLXXXI. törvény.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi XCII. törvényhez

A nyilvántartási jegyzék általános adatkörei

 1. a nyilvántartási szám,
 2. a név (elnevezés),
 3. a székhely,
 4. a telephely,
 5. a létesítő okirat kelte,
 6. közhasznú minősítésre vonatkozó adatok,
 7. a jogi személy célja vagy tevékenysége (gazdasági tevékenység esetén annak mindenkor hatályos  

TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével),
 8. a vagyoni hozzájárulás mértéke (jegyzett tőke, alaptőke, meghatározott célra rendelt vagy egyébként a jogi 

személy rendelkezésére bocsátott vagyon),
 9. a tagok (alapító, alapítói vagy tulajdonosi jogkör gyakorló) adatai,
10. ha a jogi személy tagja (tulajdonosa) a magyar állam, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv adatai,
11. az ügyvezetés típusa,
12. a vezető tisztségviselő adatai, a képviselet módja,
13. a jogi személy – 12. pontba nem tartozó – képviseletére jogosult adatai, a képviselet módja,
14. tulajdonosi ellenőrzést biztosító vagy egyéb ellenőrző szerv típusa és tagjainak az adatai,
15. a könyvvizsgáló adatai,
16. az adószám, közösségi adószám,
17. a statisztika számjel,
18. az 1., a 16., a 17. pontba nem tartozó egyéb azonosító szám,
19. a pénzforgalmi számlával összefüggő adatok,
20. az E-ügyintési törvény szerinti hivatalos elérhetőség, és egyéb elérhetőség,
21. a reorganizációs célú eljárás adatai,
22. a jogelőd vagy jogutód adatai,
23. a jogutód nélküli megszűnési eljárás adatai,
24. ha a  jogi személy megszűntnek nyilvánítására büntetőügyben eljáró bíróság döntése alapján került sor, 

az erre vonatkozó adatok,
25. a jogi személy elleni végrehajtás adatai,
26. a jogi személy tagja vagyoni részesedésének lefoglalása, továbbá a jogi személy tagja vagyoni részesedésére 

vonatkozóan a büntetőeljárásban alkalmazott zár alá vétel esetén az erre vonatkozó adatok,
27. ha a  jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának 

lehet helye, az erre vonatkozó adatok,
28. a jogi személlyel kapcsolatos egyes perek adatai,
29. a bejegyzés időpontja,
30. az adat változásának időpontja,
31. egyéb adat.
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2021. évi XCIII. törvény
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról*

Az Országgyűlés
–   Magyarország és a  magyar nemzet védelme, biztonságának fenntartása, fejlesztése és ezekkel összefüggő érdekeinek 

érvényesítése,
–  az erre hivatott képességek összehangolt és hatékony irányítása és működtetése,
–  a 21. századi biztonsági környezet sokrétű és összetett kihívásainak és fenyegetéseinek kezelhetősége,
–   a természeti, a civilizációs eseményekkel, továbbá az emberi cselekményeken alapuló fenyegető, ártó, befolyásoló, támadó 

magatartásokkal szembeni összehangolt felkészülés és védekezés, valamint
–  a válságkezelés és a különleges jogrend idejével összefüggő feladatok átfogó megközelítésének erősítése
érdekében, Magyarország Alaptörvényének végrehajtására, az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk (1), (4), (5) és 
(6)  bekezdése, 15.  cikk (1) és (2)  bekezdése, 45.  cikk (5)  bekezdése, 46.  cikk (6)  bekezdése, 52.  cikk (5)  bekezdése, 53.  cikk 
(1) bekezdése, valamint 54. cikk (8) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
A VÉDELEM ÉS BIZTONSÁGSZAVATOLÁS ALAPJAI

1. §  Magyarország védelme és biztonsága nemzeti ügy, amelyen a  nemzet fennmaradása és fejlődése, a  közösségi és 
az  egyéni jogok érvényesülése alapszik, ezért a  magyar nemzet védelmével és biztonságának fenntartásával és 
fejlesztésével összefüggő jogszabályi rendelkezéseket e törvényre figyelemmel kell meghatározni.

2. §  Az 1.  §-ban meghatározottak biztosításának és az  ezzel összefüggő korszerű biztonságfelfogás előmozdításának 
egységes irányítása, valamint az  ebben érintett szervezetek, képességek és erőforrások működtetésének, illetve 
kiaknázásának összehangolása állami feladat.

3. § (1) Az 1. §-ban foglaltak érvényre juttatásának és szükség esetén Magyarország fegyveres védelmének három pillére
a) a honvédelem rendszere és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség),
b) a rendvédelem és a rendvédelmi szervek, valamint
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervekkel az  1.  §-ban meghatározottak érdekében a  közigazgatási szervek 
kötelesek együttműködni.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezetek és a  közigazgatási szervek az  1.  §-ban meghatározottakból eredő 
feladatok ellátása során a  nemzetgazdaság erőforrásaira és szervezeteire, az  állampolgárok elhivatottságára 
és kötelezettségeik teljesítésére, a  lakosság és az  anyagi javak megóvását szolgáló polgári védelemre, a  civil 
szervezetek szerepvállalására, valamint a szövetséges államok és szövetségi rendszerek – különösen az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) és az  Európai Unió (a továbbiakban: EU) – együttműködésére 
támaszkodnak.

 (4) Az ország védelmének és biztonságának hatékonysága
a) az  állami szervek felkészültségén, gyakorlásán és együttműködésén, továbbá személyi állományuk 

kapcsolódó ismereteinek folyamatos fejlesztésén és erősítésén,
b) a társadalom támogatásán és biztonságfelfogásának korszerűsítésén, valamint
c) a védelmi és biztonsági képességek és az azokkal összefüggő tudományos ismeretek folyamatos fejlesztésén
alapul, amelyek előmozdításához és szervezéséhez szükséges alapvető feltételeket – Magyarország teherbíró 
képességéhez mérten – az állam biztosítja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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I. FEJEZET
ALAPVETŐ SZABÁLYOK

1. Alapelvek

4. §  Magyarország védelme, biztonságának fenntartása és fejlesztése olyan összetett feladatrendszer, amelynek ellátása 
során az érintett szervezetek és természetes személyek különösen a következők szerint kötelesek eljárni:
a) a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti szervezetek a védelmi és biztonsági feladatellátásuk keretében alkalmazott 

jogkorlátozás tekintetében a megelőzni, elhárítani vagy felszámolni kívánt hátrány vagy sérelem mértékével 
és társadalmi hatásaival arányosan kötelesek eljárni, és fellépésük nem terjedhet túl az  ehhez szükséges 
mértéken;

b) a  védelmi és biztonsági érdek előmozdítását szolgáló döntések, az  ezek alapján elrendelt feladatok és 
végrehajtott intézkedések, valamint az  ezek felülvizsgálatára irányuló eljárások során a  szükséges mérték 
megállapításában az  elérni kívánt konkrét védelmi és biztonsági cél jelentőségének elsődlegességet kell 
biztosítani;

c) a védelmi és biztonsági feladatok ellátása, valamint az ezzel összefüggő döntéshozatal és intézkedések során 
úgy kell eljárni, hogy ha az adott cél elérése kisebb mérvű jogkorlátozást eredményező eljárással is elérhető, 
akkor az kerüljön foganatosításra;

d) a védelmi és biztonsági érdekek védelme és előmozdítása tekintetében a tervezés, a felkészülés, az irányítás, 
a  műveletek végrehajtása, valamint a  tapasztalatok feldolgozása során az  érintett ágazatok és szervezetek 
összehangolt működésének, valamint a  kihívások és fenyegetések legszélesebb körére kiterjedő, átfogó 
tudományos ismereteket figyelembe vevő megközelítés követelményének megfelelően kell eljárni;

e) a védelem és biztonság fenntartására és fejlesztésére irányuló – jogszabályban meghatározottakon alapuló –  
cselekmények végrehajtása során a  jogszabályok érvényre juttatását, valamint a  jogok érvényesülését 
a közösségi mértékű biztonságra figyelemmel kell biztosítani.

2. Értelmező rendelkezések

5. §  E törvény alkalmazásában
 1.  foglalkoztatási jogviszony: a  munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati 

jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, ügyészségi 
szolgálati jogviszony, bírói szolgálati jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony, igazságügyi alkalmazotti 
szolgálati jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony, 
közfoglalkoztatási jogviszony, a  hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszony, a  tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya, az országgyűlési képviselői jogviszonya, tekintet 
nélkül arra, hogy ezen jogviszonyokban a foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik;

 2.  gazdaságfelkészítés: a  belgazdaság részét képező rendszerszerű és folyamatos tervezési, szolgáltatási és 
szabályozási tevékenység, amelynek során a  feladatok végrehajtásába bevont kormányzati igazgatási 
szervek és a szolgáltatók felkészítik a nemzetgazdaságot a szükség esetén elrendelhető gazdaságmozgósítás 
feladataira, az erőforrások védelmi és biztonsági célú felszabadítására és igénybevételére;

 3.  gazdaságmozgósítás: e  törvény és a  felhatalmazás alapján kiadott kormányrendelet alapján a  Kormány 
döntésével elrendelhető intézkedések rendszere, amely a  nemzetgazdasági erőforrásoknak a  védelmi és 
biztonsági események hatékony kezelése érdekében történő szabályozott igénybevételét, illetve sajátos 
működtetését teszi lehetővé;

 4.  helyi védelmi bizottság: a  területileg illetékes területi védelmi bizottság irányítása alatt álló testületi 
közigazgatási szerv;

 5.  közigazgatási szerv: a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti közigazgatási szerv;
 6.  NATO Válságreagálási Rendszer: a  NATO szervezetének döntéshozatali és végrehajtási rendszere, amelyet 

a  NATO a  különböző válságkezelési és – szükség esetén – kollektív védelmi, valamint terrorizmus elleni 
feladatok előkészítése és végrehajtása érdekében alkalmaz;

 7.  nemzeti ellenálló képesség: az  1999. évi I. törvénnyel kihirdetett Észak-atlanti Szerződés 3.  cikkével 
összhangban, a  nemzetet alkotó lakosság, gazdaság és állam képessége arra, hogy külső vagy belső, 
a  közrendet és közbiztonságot, valamint az  állam honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeit, továbbá 
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stabilitását sértő vagy veszélyeztető törekvések, támadások, természeti vagy ipari katasztrófák, járványok 
hatékony előrejelzését, megelőzését, a  kockázatok lehető legkisebbre csökkentését, illetve bekövetkezésük 
esetén azok kezelését és azt követően a  mielőbbi és hatékony helyreállítást a  polgári és katonai 
felkészültségen keresztül – a  biztonságtudatosság fejlesztésével, a  felkészültség fokozásával és a  szükséges 
védelmi intézkedések foganatba vételével – megfelelően biztosítsa;

 8.  rendvédelmi szerv: a  rendőrség, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a  büntetés-végrehajtási szervezet, valamint 
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv;

 9.  rögzített védelmi ipari kapacitás: a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú mozgósítási feladataira kijelölt 
szolgáltató olyan békeidőszakban nem, vagy csökkentett mértékben üzemelő, vagy békeidőszakon kívül 
más célokra használható kapacitását jelenti, amelyek a  gazdaságmozgósítás esetén a  védelmi célú ellátás 
érdekében aktiválhatók, és amelyeket a jogszabályban meghatározott szerv ilyen kapacitásként kijelölt;

10.  szövetségesi kötelezettség: a  NATO és az  EU, illetve más nemzetközi, az  Országgyűlés által törvényben 
kihirdetett, kollektív védelmi együttműködés keretében teljesítendő – különösen honvédelmi, rendvédelmi 
és nemzetbiztonsági jellegű – tervezési, szervezési, felkészülési, felkészültségi, együttműködési és képesség 
alapú feladatok összessége;

11.  területi védelmi bizottság: a  főváros és a  megyék területére kiterjedő illetékességgel, e  törvényben 
meghatározottak szerint létesített, a  Kormány irányítása alatt álló, testületi szervként működő területi 
közigazgatási szerv;

12.  védelmi és biztonsági célú adat: a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének az 52. §-ban, az 53. § 
(1)  bekezdésében, valamint a  71.  § (2)  bekezdésében meghatározott védelmi és biztonsági feladatainak 
ellátásával, az összehangolt védelmi tevékenységgel, valamint a különleges jogrendi működéssel közvetlenül 
összefüggő adat.

13.  védelmi és biztonsági célú felkészítés: az  állami szervek személyi állománya védelmi és biztonsági 
tudatosságának és további védelmi és biztonsági ismereteinek fejlesztése, naprakészen tartása és fokozása, 
jogszabályban meghatározott képzési rendszer keretében;

14.  védelmi és biztonsági érdek: Magyarország szuverenitásának, függetlenségének, területi épségének, állami, 
társadalmi és gazdasági stabilitásának, valamint működőképességének, továbbá a magyar állampolgárok és 
az ország lakossága jogai általános érvényesülésének megóvásával, védelmével, illetve károsulásuk, sérelmük 
esetén ezek helyreállításával összefüggő érdekek összessége;

15.  védelmi és biztonsági esemény:
a) törvényben meghatározott ágazati üzemzavar, válsághelyzet vagy különleges jogrendnek nem 

minősülő veszélyhelyzet, illetve a  lakosság ellátását, annak biztonságát vagy folytonosságát érintő 
súlyos esemény,

b) katasztrófa vagy annak veszélye,
c) az államhatár rendjét és annak megóvását érintő súlyos esemény,
d) a törvényes rendet, a közrendet és közbiztonságot súlyosan fenyegető esemény,
e) az államműködés folytonosságát sértő vagy veszélyeztető súlyos esemény,
f ) Magyarországot jelentősen érintő katonai fenyegetés,
g) szövetségesi kötelezettség teljesítésére okot adó esemény, vagy
h) terrortámadás bekövetkezése, illetve annak jelentős veszélye;

16.  védelmi és biztonsági igazgatás: a  közigazgatás részét képező feladat- és szervezetrendszer, amely  
a  Kormány irányítása mellett a  Magyarországot és annak lakosságát veszélyeztető fenyegetésekkel 
és támadásokkal szembeni fellépésre létrehozott, illetve jogszabályban ilyen feladatra kijelölt állami 
szervek központilag összehangolt tervező, végrehajtó és rendelkező tevékenysége, különös tekintettel 
a válsághelyzetek kezelésére, a különleges jogrend kihirdetésére, valamint a védelem- és biztonságtudatosság 
polgári és állami fokozásával összefüggő feladatokra és az  ezekre való felkészülésre, beleértve a  honvédelmi 
igazgatást és az annak részét képző katonai igazgatást, továbbá a kapcsolódó rendvédelmi szervek által ellátott 
igazgatást;

17.  védelmi és biztonsági kötelezettségek: az  ország és a  nemzet védelme és biztonságának fenntartása és 
fejlesztése érdekében az  állam által természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek részére meghatározható kötelezettségek;

18.  védelmi és biztonsági szervezetek: a  Honvédség, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, 
valamint az Országgyűlési Őrség.
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II. FEJEZET
A VÉDELEMMEL ÉS BIZTONSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

3. A kötelezettségek rendszere és alapvető szabályai

6. § (1) A védelmi és biztonsági kötelezettségek a következők:
a) hadiállapot idején, a honvédelemről szóló törvényben meghatározottak szerint bevezethető fegyveres vagy 

fegyver nélküli katonai szolgálat,
b) polgári védelmi kötelezettség,
c) hadiállapot idején a  honvédelemről szóló törvényben meghatározottak szerint bevezethető honvédelmi 

munkakötelezettség,
d) gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség,
e) védelmi és biztonsági célú bejelentési kötelezettség.

 (2) Az  e  törvényben meghatározott egyes védelmi és biztonsági feladatkörökkel összefüggő ágazati törvény  
– e  törvény rendelkezéseire figyelemmel – a  védelmi és biztonsági kötelezettségek tekintetében sajátos ágazati 
szabályokat határozhat meg.

7. § (1) A  6.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti védelmi és biztonsági kötelezettségek közül ugyanazon természetes 
személyre egyazon időszakra nézve csak egy kötelezettség teljesítése rendelhető el. Az  elrendelés során 
az  a  kötelezettség élvez elsőbbséget, amelyből az  elrendelésre okot adó körülmények és a  kötelezett viszonyainak 
együttes értékelése alapján a  védelmi és biztonsági érdek nagyobb mérvű érvényesülése következik.  
Erre vonatkozóan az elrendelésre okot adó körülményeknek megfelelően a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szerve jogosult az elrendelés során követendő ajánlást megfogalmazni az elrendelésre jogosult szervek részére.

 (2) A  különleges jogrend idejét ide nem értve, a  védelmi és biztonsági kötelezettségek teljesítése – jogszabályban 
meghatározottak szerint – akkor rendelhető el, ha az  elrendelésre okot adó feladatok ellátását az  állam más 
módon nem tudja biztosítani, vagy a más módon történő ellátás a védelmi és biztonsági érdek jelentős sérelmével 
fenyegető késedelemmel járna együtt, vagy aránytalanul nagy ráfordítást igényelne.

 (3) Az  e  törvény szerinti védelmi és biztonsági kötelezettségek teljesítésével összefüggő határozat, jogszabályi 
kötelezés esetén az  annak foganatosítását szolgáló intézkedésekkel, valamint a  kártalanítási kötelezettséggel 
összefüggő határozat közigazgatási perben megtámadható.

 (4) A  polgármester által hozott védelmi és biztonsági kötelezettségek teljesítésével, valamint kártalanítási 
kötelezettséggel összefüggő határozatokkal szemben a fellebbezést a területileg illetékes területi védelmi bizottság 
elnöke bírálja el. Más esetben a határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

4. A polgári védelmi kötelezettség alapvető szabályai

8. § (1) A polgári védelmi kötelezettség fegyveres összeütközések és katasztrófa időszakában
a) az emberi élet védelme,
b) az emberi létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
c) a vagyonbiztonság megóvásának jogszabályban meghatározottak szerinti előmozdítása, továbbá
d) humanitárius feladatok ellátása
érdekében elrendelt személyes kötelezettség.

 (2) A  polgári védelem feladatait, a  polgári védelmi kötelezettség teljesítésének szervezeti kereteit, valamint a  polgári 
védelemmel összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés szabályait törvény határozza meg.

 (3) A  polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a  kötelezett lakóhelye, ennek hiányában 
belföldi tartózkodási helye szerint illetékes helyi önkormányzat polgármestere jár el.

 (4) A  polgári védelmi kötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátását fegyveres összeütközés idején a  honvédelmi 
feladatok ellátásának elsődlegességével kell megszervezni.
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9. § (1) A polgári védelmi kötelezettség
a) az adatszolgáltatási,
b) a bejelentési,
c) a megjelenési, valamint
d) a polgári védelmi szolgálat teljesítésére irányuló (a továbbiakban: szolgálatadási kötelezettség)
kötelezettséget foglalja magában.

 (2) A  polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a  település azonnali 
beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a  kötelezett lakóhelye, ennek hiányában belföldi 
tartózkodási helye szerint illetékes polgármester rendeli el.

10. § (1) Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól, aki
a) 18. életévét még nem töltötte be,
b) annak végrehajtására fizikai vagy egészségi okból alkalmatlan,
c) a háztartásában legalább egy fő állandó ápolásra, gondozásra szoruló egyenes ági rokona, illetve házastársa 

vagy testvére ellátására állandó vagy átmeneti jelleggel egyedül kötelezett, és azt a  védelmi és biztonsági 
kötelezettség teljesítése miatt nem tudná teljesíteni,

d) saját háztartásában
da) egyedül kötelezett legalább egy fő kiskorú, vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermek 

eltartásáról gondoskodni, ideértve azt a nevelt gyermeket is, akit a kötelezett legalább egy éve tart 
el saját háztartásában, vagy akit a  gyámhatóság döntése alapján családbafogadó gyámként vagy 
gyermekvédelmi nevelőszülőként nevel és nevelési feladatait a védelmi és biztonsági kötelezettség 
teljesítése miatt nem tudná teljesíteni,

db) három vagy ennél több kiskorú vér szerinti, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermek 
eltartásáról gondoskodik, ideértve azt a nevelt gyermeket is, akit a kötelezett legalább egy éve tart 
el saját háztartásában, vagy akit a  gyámhatóság döntése alapján családbafogadó gyámként vagy 
gyermekvédelmi nevelőszülőként nevel,

e) várandós, a várandósságának megállapításától kezdve,
f ) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,
g) cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt áll.

 (2) A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:
a) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
b) az európai parlamenti képviselő,
c) a szakmai felsővezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó 

kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott,
d) a jegyző,
e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó,
f ) a  Honvédség tényleges állományú, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja,
g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,
h) a fekvőbeteg, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó,
i) az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója,
j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes, létesítményi és önkormányzati tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület 

szaktevékenységet végző tagja,
k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja,
l) a közüzemi feladatot ellátó létesítmények üzemeltető személyzete,
m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi,
n) a léginavigációs szolgáltatást ellátó szervezet személyzete,
o) a létfontosságú rendszerelem kritikus munkakörben foglalkoztatottja.

 (3) A polgármester – kérelmére – a polgári védelmi kötelezettség alól legfeljebb egy év időtartamra mentesítheti azt 
a kötelezettet, aki
a) egyéni helyzete,
b) munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettsége
miatt nem, vagy a  polgári védelmi szolgálat teljesítésével elérhető előnyhöz képest aránytalanul nagy személyes 
áldozatok mellett tudná csak teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot.
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 (4) Az  (1) vagy (2)  bekezdés hatálya alá tartozó, valamint a  (3)  bekezdés alapján mentesített természetes személyek 
megjelenésre és szolgálatadásra nem kötelezhetőek, polgári védelmi szervezetbe nem oszthatóak be, vagy ilyen 
beosztásukat meg kell szüntetni.

 (5) A  (2)  bekezdés f )  pontja szerinti természetes személyek adatszolgáltatási kötelezettsége a  (2)  bekezdés f )  pontja 
hatálya alá tartozás tekintetében áll fenn. A  polgári védelmi szolgálat (2)  bekezdés f )  pontja alapján történő 
ellátása tekintetében a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a  rendvédelmi szerv, 
a  nemzetbiztonsági szolgálat, az  Országgyűlési Őrség nyilatkozata irányadó. Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti további 
mentesülési okok igazolásának módját jogszabály határozza meg.

11. § (1) A  polgári védelmi szervezet tagja kiképzésre és gyakorlatra osztható be (a továbbiakban: felhívás), amelynek 
időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a  40, gyakorlat esetében a  72 órát. A  megjelenésre 
kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni.

 (2) A  polgármester a  kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást, illetve 
felmentést adhat.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti felmentés alapjául szolgáló indokot kormányrendeletben meghatározottak szerint kell 
bejelenteni, igazolni és mérlegelni.

12. § (1) A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni.
 (2) A  kötelezett jogszabályban meghatározottak szerint a  polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli 

korlátozás nélkül áll rendelkezésre különleges jogrend idején.
 (3) A  polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, 

amelynek időtartama alkalmanként a 15 napot nem haladhatja meg.
 (4) Akit szolgálatadásra köteleznek, köteles az  abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a  rábízott polgári 

védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasításokat végrehajtani, kivéve, ha azzal bűncselekményt követne el.
 (5) A  (4)  bekezdés szerinti utasítások nem eredményezhetik a  beosztottak indokolatlan foglalkoztatását, emberi 

méltóságának megsértését, életük és testi épségük közvetlen veszélyeztetését.
 (6) A  polgármester a  szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben kérelemre felmentést adhat. A  felmentés 

alapjául szolgáló okot a szolgálat elrendelt időpontját megelőző három napon belül kell bejelenteni és igazolni.
 (7) Aki polgári védelmi kötelezettség alatt áll, köteles a  polgármester határozata alapján részt venni annak 

a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik.
 (8) A  (7)  bekezdésben foglalt mentési munkák alól mentesíteni kell, aki igazolja, hogy hivatásbeli vagy szolgálati 

feladatának ellátása, illetőleg katonai kötelezettségének teljesítése céljából a  helyszínt haladéktalanul el kell 
hagynia, illetőleg a munkavégzésre egészségi állapota miatt alkalmatlan.

13. § (1) Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére a Kormány rendeletben, a katasztrófák 
elleni védekezésért felelős miniszter, a területi vagy helyi védelmi bizottság elnöke, valamint a főpolgármester vagy 
a polgármester határozatban jogosult.

 (2) A polgári védelmi szervezetbe beosztott foglalkoztatási jogviszonyban álló állampolgárt a polgári védelmi feladatok 
ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat ideje alatt az  eredeti munkakörben 
nem terheli rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség. A  felmentés időtartamára távolléti díj, vagy ha 
az adott jogviszonyban ilyen nincs, az annak megfelelő díjazás (a továbbiakban együtt: távolléti díj) jár.

 (3) Ha a  megjelenési vagy az  ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll foglalkoztatási 
jogviszonyban, a  kötelezettség teljesítésének idejére a  kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének 
alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az  elrendelő köteles részére a  munkabér folyósítására 
vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni.

 (4) A polgári védelmi beosztott a (3) bekezdésben foglaltakon túl jogosult:
a) a szolgálat teljesítéséhez szükséges ellátásra,
b) norma szerinti ruházattal és felszereléssel való ellátásra,
c) egyenruha viselésére,
d) feladatának ellátásához szükséges felkészítésre,
e) feladatának ellátásához szükséges védőfelszereléssel, munkaeszközökkel történő ellátásra,
f ) a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok megismerésére,
g) távolléti díjra, utazási költségtérítésre, az ellátása igazolt költségeinek megtérítésére.

 (5) A polgári védelmi szervezetbe beosztott mentesíthető részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól.
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 (6) A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató részére téríti meg.
 (7) A polgári védelmi kötelezettséget teljesítő vagy a védelmi és biztonsági események kezelésében e törvény alapján 

közreműködő részére a honvédelmi vagy katasztrófavédelmi és honvédelmi feladatok teljesítésével összefüggésben 
bekövetkezett balesete vagy betegsége esetén a  társadalombiztosítási rendelkezések szerinti baleseti ellátás jár. 
A  polgári védelmi kötelezettséggel összefüggő balesetnek minősül az  is, ha a  baleset a  kötelezettséget teljesítőt 
a kötelezettség teljesítésének helyére vagy onnan vissza, menetközben éri.

 (8) A polgári védelmi szervezetbe beosztott jogszabályban meghatározott esküt vagy fogadalmat tesz.

5. A gazdasági és anyagi szolgáltatások alapvető szabályai

14. § (1) A gazdasági és anyagi szolgáltatás célja az ország védelmével és biztonságával közvetlenül összefüggő, törvényben 
meghatározott feladatok ellátásához az anyagi és szolgáltatási feltételek nem állami forrásokból történő biztosítása, 
amennyiben azok más módon nem biztosíthatók.

 (2) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kiterjed
a) meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tűrésére,
b) valamely tevékenységtől való tartózkodásra,
c) az igénybevételhez szükséges előkészületi tevékenységre,
d) az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére.
[ezen alcím alkalmazásában az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szolgáltatás].

 (3) Szolgáltatás igénybevételével biztosítható különösen
a) a  védelmi és biztonsági szervezetek működéséhez szükséges anyagi javak és szolgáltatások rendelkezésre 

állása,
b) az ország kormányzati és közigazgatási rendszerének zavartalan működése,
c) a nemzetgazdaság működőképessége, szükség esetén a működőképesség helyreállítása,
d) a polgári védelmi feladatok ellátása,
e) az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátása,
f ) a szövetségi kötelezettség alapján feladatot végrehajtó szövetséges fegyveres erők ellátása.

 (4) A szolgáltatás elrendelésére való felkészülés érdekében a jogszabályban meghatározott szervek
a) az  állami, illetve az  állam számára jogszabályban meghatározottak alapján hozzáférhető nem állami 

adatbázisok,
b) önkéntes adatszolgáltatás,
c) szolgáltatásra történő előzetes kijelölés,
d) kötelező adatszolgáltatás
útján szerzik be a  3.  mellékletben meghatározott, valamint kormányrendelet által előírt ingatlanra, szolgáltatásra, 
technikai eszközre vonatkozó műszaki, technikai adatokat és tervezik a szolgáltatás elrendelését. Ha a tervezéshez 
szükséges információs igény a fenti felsorolásban előbb szereplő módon biztosítható, akkor az állami szerv köteles 
azt a módot alkalmazni.

 (5) A  (3)  bekezdésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a  szolgáltatásra előzetesen kijelölt részére 
elrendelhető:
a) az  igénybevételre előzetesen kijelölt ingatlanok, továbbá ingó dolgok adataiban történt változások 

bejelentése, valamint igénybevételre alkalmas állapotban tartása,
b) a  gazdaság működőképességének fenntartásához, a  lakosság alapvető ellátásához, illetve az  ezekkel 

összefüggő állami feladatellátás támogatásához szükséges tartalékok és készletek képzése,
c) a  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges előkészületi tevékenység, ideértve a  tervezési feladatokat és 

a szervezetek létrehozását is,
d) a  bejelentések valódisága, a  szolgáltatások teljesíthetősége céljából végrehajtásra kerülő helyszíni 

ellenőrzésben való közreműködés, az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése,
e) védelmi és biztonsági szervezetek, valamint a  védelmi igazgatás működéséhez, gyakorlataihoz, 

kiegészítéséhez szükséges ingatlanok és ingó dolgok ideiglenes igénybevétele.

15. § (1) A szolgáltatások igénybevételéről feladatkörét érintően dönthet
a) az ország egész területére vagy annak több megyét érintő részére rendeletben a Kormány, vagy a Kormány 

felhatalmazása alapján az adott tevékenységért felelős miniszter,
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b) illetékességi területén határozatban a területi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgármester,
c) a  törvényben meghatározott esetben, jogszabályban meghatározottak szerint, határozatban a  védelmi és 

biztonsági igazgatási feladatokat ellátó ágazati igazgatási szerv vezetője, vagy hadiállapotban a  katonai 
szervezet parancsnoka

[a továbbiakban együtt: igénybevételi hatóság].
 (2) Az  (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatást elrendelő illetékességi területén jogosult a más igénybevételi 

hatóság által még ki nem jelölt kötelezetteket – kormányrendeletben meghatározott szempontok alapján – 
mentesíteni a szolgáltatási kötelezettség alól. E mentesítésekről az illetékes igénybevételi hatóság évente összesítve 
tájékoztatja a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét, amely jogosult a mentesítések felülvizsgálatára.

 (3) A szolgáltatás igénybevételének elrendelésekor figyelembe kell venni a közigazgatási, a közszolgáltatási, valamint 
a közellátási szempontokat, továbbá a szolgáltatásra kötelezett méltányos érdekeit.

 (4) Az  igénybe vevő az  ingatlan, szolgáltatás vagy technikai eszköz igénybevételének biztosítása érdekében 
a  tulajdonossal vagy a  szolgáltatóval szerződést előzetesen köthet. Az  ezzel összefüggő eljárási szabályokat 
kormányrendelet határozza meg.

 (5) A  szerződéssel igénybevételre lekötött ingatlant, szolgáltatást és technikai eszközt az  igénybevételi hatóság  
– kormányrendeletben meghatározott kivétellel – igénybevételre nem jelölheti ki.

 (6) Az  igénybevételi hatóság jogszabályban meghatározottak szerint az  igénybevételt elősegítő nyilvántartást vezet 
– a  3.  mellékletekben meghatározott, valamint kormányrendelet által előírt ingatlanra, szolgáltatásra, technikai 
eszközre vonatkozó műszaki, technikai adatokra tekintettel – a  szolgáltatással érintett vagy arra tervezhető 
ingatlanokról, ingókról, termelési és szolgáltatási tevékenységekről, továbbá a mentesítettek köréről.

 (7) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szolgáltatási kötelezettségek elrendelését és a  kötelezettségek teljesítésével 
összefüggő feladatok végrehajtását, valamint a  (6)  bekezdés szerinti nyilvántartások naprakész működtetését 
a Kormány a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján hangolja össze.

 (8) Hadiállapot vagy szükségállapot idején, ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgáltatást elrendelő hatóság 
intézkedésének időigénye miatt a védelmi és biztonsági érdekek sérelmének súlyos és közvetlen veszélye áll fenn, 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet vezetője a szolgáltatásra kötelezettel szemben közvetlenül elrendelheti 
a védekezéshez közvetlenül szükséges javak igénybevételét a védelmi érdekhez igazodó mértékben.

16. §  Mentes a szolgáltatás alól:
a) az  Országgyűlés, az  Alkotmánybíróság, a  Köztársasági Elnöki Hivatal, az  Állami Számvevőszék, az  Alapvető 

Jogok Biztosának munkaszervezete, a Miniszterelnöki Kormányiroda, a minisztériumok, az Országos Bírósági 
Hivatal, a  Kúria, a  Legfőbb Ügyészség, az  Országgyűlés Hivatala, a  Magyar Nemzeti Bank és alapítványai, 
az autonóm államigazgatási szervek, továbbá az önálló szabályozó szervek,

b) a honvédelmi törvény szerinti honvédelmi szervezetek, valamint a védelmi és biztonsági szervezetek,
c) az a) pontban foglaltakon kívül a közigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek alaprendeltetésük, valamint 

védelmi és biztonsági feladataik ellátásához szükséges mértékben,
d) a vallási közösségek azon dolgok és jogok tekintetében, amelyek közvetlenül a hitéleti feladatokat szolgálják,
e) az  országgyűlési képviselettel rendelkező pártok, az  országgyűlési képviseleti tevékenységhez szükséges 

mértékben,
f ) az országos munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségei azon dolgok 

és jogok tekintetében, amelyek érdekképviseleti feladatuk ellátásához nélkülözhetetlenek,
g) azok az  országos közutak kezelését ellátó a  közforgalmú személyszállító, továbbá árufuvarozó szervezetek  

– ideértve a  légi személyszállítást és légi árufuvarozást ellátó szervezeteket is –, amelyeket e  tevékenység 
végzésére hoztak létre, vagy amelyek e tevékenységet szerződés illetve jogszabályi kijelölés alapján végzik, 
a  létfontosságú közlekedés és szállítás fenntartásához szükséges mértékben, valamint a  léginavigációs 
szolgáltatást ellátó szervezet,

h) a közszolgáltató vagy közüzemi tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyek, különösen az áram-, 
víz-, gáz-, távhőszolgáltatást, víziközmű-szolgáltatást, kommunálishulladék-eltávolítást végzők, és ezek 
üzemvitelét biztosító üzemek, a  rendeltetésszerű feladataik teljesítéséhez nélkülözhetetlen mértékben, 
beleértve a hozzájuk tartozó védő és biztonsági területeket is,

i) létfontosságú rendszerek üzemeltetői és az  üzemeltetéshez nélkülözhetetlen szolgáltatásokat teljesítő 
szervezetek a  létfontosságú rendszerelemek üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges 
eszközök és erőforrások erejéig.
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17. § (1) A  lakosság létfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen egyéb termelési és szolgáltatási tevékenységet végzők 
kérelemre mentesíthetők a szolgáltatás alól.

 (2) A  nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, valamint az  egészségügyi hatóság által 
kiadott működési engedély alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy 
vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) e  minőségükben, 
továbbá a  gyógyszertárak, valamint ezek egészségügyi célt szolgáló berendezései csak egészségügyi szolgáltatás 
céljára vehetők igénybe.

18. §  A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért – a  törvényben meghatározott esetek kivételével – 
a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő intézkedésekre irányadó szabályok szerint –  
kártalanítás jár.

6. A védelmi és biztonsági célú bejelentési kötelezettség

19. § (1) Aki
a) a közrend, közbiztonság súlyos és erőszakos megzavarására alkalmas cselekményt,
b) katasztrófát vagy
c) az a) és b) pont szerinti körülmény közvetlen veszélyét
észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles azt bejelenteni.

 (2) Az  (1)  bekezdésen túlmenően a  bejelentési kötelezettség összehangolt védelmi tevékenység fennállása idején, 
hadiállapot és szükségállapot kihirdetésének kezdeményezését követően, továbbá különleges jogrend idején 
kiterjed
a) az ország honvédelmi érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető cselekmények,
b) az államhatár rendjét súlyosan sértő cselekmények,
c) az élet- és vagyonbiztonságot jelentős mértékben veszélyeztető létfontosságú rendszer üzemzavara, illetve 

károsítása vagy
d) az a)–c) pont szerinti körülmény közvetlen veszélye
bejelentésére is.

 (3) A bejelentést
a) a készenléti segélyszolgálat,
b) a rendőrség,
c) a honvédelmi szervezet,
d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
e) a területi kormányzati igazgatási szerv,
f ) az önkormányzati tűzoltóság,
g) a polgármesteri hivatal vagy
h) a közös önkormányzati hivatal
felé kell teljesíteni.

 (4) A  (3)  bekezdés alapján értesített szerv a  tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a  tudomására jutott 
események kapcsán hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet, valamint a  megítélése szerint országos 
jelentőségű esemény esetén a kormányügyeleti rendszer működtetéséért felelős szervet.

 (5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentéssel összefüggésben az érintett állami szervek a bejelentőt nem 
kötelesek a megtett intézkedésekről és a bejelentés értékeléséről utólag tájékoztatni.
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III. FEJEZET
A VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG TERVEZÉSE ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

7. A védelmi és biztonsági célú tervezés rendszere

20. § (1) Az ország védelmének és biztonságának fenntartása, erősítése és az arra történő felkészülés érdekében a Kormány 
védelmi és biztonsági tervezési rendszert működtet.

 (2) A védelmi és biztonsági tervezési rendszer rendeltetése a védelmi és biztonsági szervezetek, valamint a védelmi és 
biztonsági feladatok ellátásában részt vevő, Kormány irányítása alatt álló szervek eseménykezelésre való felkészítése, 
kapcsolódó működésük, fejlesztésük stratégiai meghatározása és az együttműködés kereteinek biztosítása.

 (3) A  védelmi és biztonsági tervezési rendszerben központilag meghatározott szempontrendszer szerint, ágazatilag 
elkülönülten, de kormányzati szinten összehangolt módon, a  költségvetési források tervezésére is kiterjedő 
stratégiai és végrehajtási szintű tervdokumentumok kerülnek kialakításra.

21. § (1) A  védelmi és biztonsági tervezési rendszer működtetése során – törvény eltérő rendelkezése hiányában –  
minden érintett állami szerv köteles
a) a  Kormány által a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolása kapcsán meghatározott 

követelményeknek megfelelő védelmi és biztonsági stratégiák előkészítésére,
b) a nemzetbiztonsági érdekek elsődlegessége mellett a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő 

szervek, szervezetek közti információk hatékony megosztására,
c) az egyes kihívások, fenyegetések, lehetséges válságok átfogó megközelítés szerinti elemzésére és a tervezés, 

valamint végrehajtás tekintetében a  védelmi és biztonsági feladatok ellátásában résztvevő szervek, 
szervezetek lehető legszélesebb körű együttműködésének előmozdítására,

d) a  nemzetbiztonsági szolgálatok kihívásokkal, fenyegetésekkel, válságövezetekkel és kapcsolódó 
ellenérdekelt vagy veszélyes törekvésekkel kapcsolatos előrejelzéseinek és jelentéseinek felhasználására 
az ágazati szintű kidolgozás során,

e) a bekövetkezett események tapasztalatainak feldolgozásba, tervezésbe történő beépítésére,
f ) a  NATO, az  EU és más védelmi és biztonsági célú nemzetközi együttműködések tervezési gyakorlatában 

kialakult és eredményesen működő megoldások hazai rendszerbe való átültetésének előmozdítására, 
valamint

g) a  külföldi védelmi és biztonsági megoldások és újítások, valamint az  ezekhez kapcsolódó szakmai és 
tudományos kutatások és azok eredményeinek, valamint a  védelmi és biztonsági kihívást előidézni képes 
tudományos eredmények és technológiai újítások figyelemmel kísérésére.

 (2) A védelmi és biztonsági tervezés rendszerét a Kormány irányítja.

8. A védelmi és biztonsági célú tervezés főbb dokumentumai

22. § (1) A védelmi és biztonsági tervezés rendszerének főbb dokumentumai
a) a Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei,
b) a Nemzeti Biztonsági Stratégia,
c) az Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás, valamint
d) ágazati törvényben és a  Kormány rendeletében előírt ágazati, illetve kihívás- vagy fenyegetésközpontú, 

továbbá kockázatelemzésen alapuló stratégiák, alaptervek, illetve intézkedési tervek.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok szerinti ágazati feladatok végrehajtásának hatékony tervezése 

érdekében miniszteri utasításban további tervezési dokumentumok kidolgozása határozható meg.
 (3) A  Biztonság- és Védelempolitika Alapelvei a  Kormány által előkészített, az  Országgyűlés által meghatározott és 

elfogadott, hosszú távra vonatkozó, elvi szintű, nyilvános védelmi és biztonsági tervdokumentum, amely
a) az ország és a nemzet helyzetének és fenyegetettségének értékelése alapján,
b) a védelmi és biztonsági képességek és az ezzel összefüggésben tervezett fejlesztések alapulvételével,
c) az ország geostratégiai lehetőségeire figyelemmel
meghatározza a Kormány számára, hogy az irányítása alá tartozó szervek irányítása, valamint a védelmi és biztonsági 
feladatok ellátásában részt vevő szervekkel, szervezetekkel való együttműködés keretében mely fő elvek, irányok 
és célok szerint tervezze és hajtsa végre az  ország védelmi és biztonsági célú felkészítését, illetve képességeinek 
fejlesztését, fenntartását és működtetését.
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 (4) A Nemzeti Biztonsági Stratégia a Biztonság- és Védelempolitika Alapelveinek megfelelően a Kormány határozatával 
kiadott, nyilvános tervezési dokumentum, amely hosszú távra fogalmazza meg
a) az ország biztonsági helyzetének általános értékelését,
b) a védelmi és biztonsági képességek által védendő értékeket,
c) az ország védelmi és biztonsági helyzetét meghatározó kihívásokat, fenyegetéseket, potenciális válságokat,
d) az a)–c) ponttal összefüggő főbb fejlesztési irányokat, valamint
e) az a)–d) pontra figyelemmel meghatározott cselekvési irányokat.

 (5) Az  Integrált Védelmi és Biztonsági Iránymutatás a  Biztonság- és Védelempolitika Alapelveire, valamint a  Nemzeti 
Biztonsági Stratégia alapján – a  nemzetbiztonsági érdekek és minősített adatok védelmének elsőbbségére 
figyelemmel – a Kormány határozatában kiadott tervezési dokumentum, amely hosszú távra határozza meg
a) az ország védelmi és biztonsági érdekeinek érvényesítéséhez szükséges képességcélokat,
b) az ország biztonságának fenntartásához és megerősítéséhez szükséges részletes cselekvései irányokat,
c) az  ország védelmével és biztonságával összefüggő átfogó feladatrendszerben érintett szervek 

együttműködésének főbb irányait, valamint
d) az a)–c) ponttal összefüggő főbb ágazati feladatokat.

IV. FEJEZET
A NEMZETGAZDASÁG VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI CÉLÚ FELKÉSZÍTÉSE ÉS MOZGÓSÍTÁSA

9. A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének és mozgósításának keretei

23. § (1) A  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és mozgósítása az  ország biztonsága és stabilitása, 
különösen a  lakosság ellátása, valamint az  államműködés folytonossága érdekében, a  védelmi és biztonsági 
feladatok ellátásának összehangolása keretében megvalósuló
a) tervezési,
b) felkészülési,
c) tartalékolási,
d) igénybevételi, valamint
e) irányítási és felügyeleti
intézkedések és feladatok összessége.

 (2) A  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése az  állam és a  gazdasági szereplők együttműködésével, 
a  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú mozgósítása az  állam irányításával hivatott biztosítani az  egyes 
kihívásokból, fenyegetésekből, lehetséges válsághelyzetekből fakadó szükségesség alapján
a) a lakosság ellátásának fenntarthatóságát,
b) a  védelmi és biztonsági intézkedésekhez szükséges, más úton nem biztosítható ingó és ingatlan javak 

rendelkezésre állását,
c) a gazdaság működőképességének fenntarthatóságát, valamint
d) a védelmi és biztonsági események gazdasági hatásainak mérséklését és a károk enyhítését.

 (3) A  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével és mozgósításával összefüggő feladatok teljesítését 
a  védelmi és biztonsági kötelezettségek, valamint a  törvényben meghatározott védelmi és biztonsági érdekű 
adatszolgáltatási kötelezettségek elrendelésével központilag összehangolt módon a  Kormány – a  belgazdaságért 
felelős miniszter koordinációjával – irányítja.

 (4) A  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének helyzetéről és az  e  körben elvégzett feladatokról 
a belgazdaságért felelős miniszter évente beszámol a Kormánynak.

24. § (1) A  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és mozgósítása körében a  Kormány az  e  törvényben 
meghatározottak szerint, összehangolt védelmi tevékenység elrendelését követően rendeletével dönthet ingó és 
ingatlan vagyontárgyak e törvényben meghatározott ideiglenes igénybevételének elrendeléséről.
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 (2) A  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és mozgósítása körében a  Kormány az  e  törvényben 
meghatározottak szerint, hadiállapot vagy szükségállapot kihirdetésének kezdeményezését követően, valamint 
különleges jogrendben rendeletével
a) gazdálkodó szervezetet állami felügyelet alá vonhat,
b) köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti 

köztulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: köztulajdonban álló gazdasági társaság) számára 
a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások nyújtására szerződéskötési kötelezettséget írhat elő, valamint

c) dönthet a gazdaság mozgósításáról.

10. A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének és mozgósításának sajátos tervezési 
feladatai

25. § (1) A  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének és mozgósításának irányait és összehangolt 
követelményeit a Védelemgazdasági Alapterv határozza meg.

 (2) A  Védelemgazdasági Alaptervet a  belgazdaságért felelős miniszter a  védelmi és biztonsági feladatok ellátásában 
részt vevő szervek közreműködésével és adatszolgáltatása alapján állítja össze. A  védelemgazdasági alapterv 
összeállításával kapcsolatos adatszolgáltatás a 4. melléklet szerint valósul meg.

 (3) A Védelemgazdasági Alaptervet a Kormány hagyja jóvá.
 (4) A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervek a Védelemgazdasági Alapterv figyelembevételével 

a  szervezetüket érintő részfeladatok meghatározása és ellátása érdekében védelemgazdasági tervet 
készítenek. A  védelemgazdasági tervet a  védelmi és biztonsági feladatok ellátásban részt vevő szerv vezetője  
– a belgazdaságért felelős miniszter egyetértése esetén – hagyja jóvá.

11. A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tartalékolásának szabályai

26. § (1) A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének részeként
a) állami célú tartalékok képezhetők, valamint
b) a nemzetgazdaság szereplői számára tartalékolási kötelezettség írható elő.

 (2) A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tartalékolása során törekedni kell a gazdaságosság és a költségvetési 
források takarékos felhasználására.

27. § (1) A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú állami tartalékát különösen a következő ágazati besorolású termékek, 
eszközök alkotják:
a) ipari alapanyagok, késztermékek, eszközök,
b) haditechnikai, hadfelszerelési, fegyverzeti és kettős rendeltetésű eszközök,
c) közlekedési eszközök,
d) elektronikus hírközlési és informatikai eszközök,
e) mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, ideértve a  lakosság ivóvízellátásához szükséges eszközöket és 

készleteket is,
f ) egészségügyi és gyógyszeripari termékek, gyógyászati eszközök,
g) energetikai eszközök és készletek és elektronikus hírközlő hálózati kapacitások,
h) vízügyi és árvízvédelmi termékek,
i) pénzeszközök, valamint
j) az  a)–i)  pont alá nem tartozó létfontosságú rendszerelemek által nyújtott, a  társadalom alapvető 

szükségleteit kielégítő szolgáltatások.
 (2) Az  (1) bekezdés g) pontja szerinti energetikai eszközök nem foglalják magukban az atomenergiáról szóló törvény 

szerinti nukleáris üzemanyagot.
 (3) Az  állami célú tartalékok tekintetében a  korlátozott felhasználhatóságú készleteket az  elavulást, illetve 

a  felhasználhatósági időtartam lejáratát megelőzően – a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint –  
más állami célra kell felhasználni a  tartalékkészletek egyidejű pótlása mellett. A  fel nem használható készleteket  
– az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló jogszabályokban és a Kormány rendeletében meghatározottak szerint –  
az elavulást megelőzően a 26. § (2) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel értékesíteni kell.
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 (4) A  tartalékolási kötelezettség teljesítéséhez az  állam elsősorban pénzbeli támogatásának biztosítása során  
– az  egyéb, jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén – elsőbbséget kell biztosítani a  létfontosságú 
rendszerek üzemeltetői számára.

28. § (1) A nemzetgazdaság szereplői számára előírt tartalékolási kötelezettség teljesítéséhez az állam elsősorban pénzbeli 
támogatást biztosíthat. Az  államot a  tartalékolással felhalmozott javak tekintetében – az  állami támogatás 
összegével csökkentett, felhalmozáskor megállapított vételár figyelembevételével – vételi jog illeti meg, amelynek 
gyakorlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogosult. Ha az állam nem él a vételi jogával, akkor a tartalékolásra 
kötelezett jogosult a tartalékkészletet – annak egyidejű pótlásával – értékesíteni.

 (2) Nem követelhető meg az előírt tartalékolási kötelezettség teljesítése abban az esetben, ha a teljesítés
a) a kötelezett számára aránytalan terhet jelentene, vagy
b) veszélyeztetné a kötelezettnek a saját fenntartható működéshez fűződő jogos érdekét.

 (3) A nemzetgazdaság szereplői számára előírt tartalékolási kötelezettség olyan termékkörre terjedhet ki, amely
a) sajátos jellege miatt állami tartalékolás vagy gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében nem vagy csak 

aránytalanul nagy ráfordítással biztosítható, vagy
b) pótolható jellege és a nemzetgazdasági szereplő működési körében meglévő jelentős forgóeszköz készlethez 

fűződő gazdasági érdekek, illetve az  elkülönített készletezésből következő elavulás veszélye miatt csak 
fajlagos tartalékolási kötelezettséggel biztosítható.

12. A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével és mozgósításával összefüggő állami 
irányítás és felügyelet különös szabályai

29. § (1) A  24.  § (1)  bekezdése szerinti ideiglenes igénybevétel (a továbbiakban: ideiglenes igénybevétel) alkalmazását 
a Kormány az összehangolt védelmi tevékenység során köztulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonában álló 
ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében rendelheti el.

 (2) Az  ideiglenes igénybevétel miatt felmerült vagyoni hátrányért a  köztulajdonban álló gazdasági társaságot 
az okozott sérelemmel arányos kártalanítás illeti meg.

 (3) Igénybe vevő szervként a  Kormány rendeletében kizárólag azon, az  összehangolt védelmi tevékenységben részt 
vevő szerv jelölhető ki, amely a  válsághelyzet kezeléséhez szükséges intézkedést saját erőforrásai terhére csak 
aránytalanul nagy ráfordítással vagy késedelmesen tudná végrehajtani.

 (4) Az  ideiglenes igénybevétel az összehangolt védelmi tevékenység idejére, de legfeljebb három hónap időtartamra 
rendelhető el.

 (5) Az  ideiglenes igénybevételt az  adott ingatlant és ingó vagyontárgyat bármilyen jogcímen használó harmadik 
személyek tűrni kötelesek.

 (6) Az  ideiglenes igénybevétel megkezdése előtt – lehetőség szerint – az érintett tulajdonost és – ha az  adott ingó 
vagyontárgy vagy ingatlan harmadik személy használatában van – a használót (a továbbiakban együtt: tulajdonos 
és használó) tájékoztatni kell az  igénybevétel jellegéről, várható időtartamáról és az  utólagos kártalanítás 
biztosításáról.

30. § (1) A  tulajdonos és használó az  ideiglenes igénybevétellel szemben kifogással élhet, ha az  igénybevétellel 
előreláthatólag okozott kár lényegesen meghaladja az igénybe vevő által jelzett használati célhoz fűződő érdeket.

 (2) Ha az  igénybe vevő a kifogást nem fogadja el, a  jelzett kifogásról, valamint a kifogással kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul tájékoztatja az  irányító jogkört gyakorló minisztert, aki 5 napon belül, a  tulajdonos és használó 
tevékenysége szerint feladatkörrel rendelkező miniszterrel egyetértésben dönt a  kifogás elfogadásáról vagy 
elutasításáról.

 (3) Életet, testi épséget, egészséget fenyegető helyzetben a kifogásnak halasztó hatálya nincs.

31. § (1) Az  ideiglenes igénybevételhez szükséges, a  tulajdonos és használó érdekkörében fennálló feltételeket 
a  tulajdonos és használó köteles biztosítani, ennek megtagadása esetén az  igénybe vevő szerv az  igénybevétel 
kikényszerítéséhez a rendőrség közreműködését veheti igénybe. A tulajdonos és használó az igénybe vevő szervvel 
együttműködésre köteles, az  igénybe vevő szerv részére a  vagyontárgy kezelésével kapcsolatos információkat 
köteles megadni.
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 (2) Az ideiglenes igénybevétel előtti állapotot jegyzőkönyvben kell rögzíteni oly módon, hogy az utólagosan alkalmas 
legyen a  bekövetkezett károk megállapítására. Az  igénybevétel előtti állapotfelmérésen a  tulajdonos és használó 
képviselője köteles jelen lenni, biztosítani kell számára, hogy a  dokumentációval kapcsolatosan írásos véleményt 
tegyen.

 (3) Az  összehangolt védelmi tevékenység megszüntetését követő 15 napon belül, de legfeljebb a  29.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott határidő leteltéig az  igénybe vevő szerv az  igénybe vett ingó és ingatlan 
vagyontárgyakat az  eredeti állapot visszaállítása mellett – vagy ha ez  nem lehetséges, akkor anélkül –, 
visszaszolgáltatja a tulajdonos és használó birtokába. A visszaszolgáltatás során a (2) bekezdésben meghatározottak 
szerint jegyzőkönyvben kell rögzíteni az igénybe vett ingó és ingatlan vagyontárgy állapotát.

32. § (1) A  24.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  állami felügyeleti jogkörben, az  állam nevében  
– kormányrendeletben történő kijelöléssel – az  államháztartásért felelős miniszter vagy kormánybiztos jár el. 
Az  állami felügyeleti jog gyakorlására kijelölt személy egyszerre több gazdálkodó szervezet felügyeletével is 
megbízható.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy
a) áttekinti a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét,
b) ellenjegyzi a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait,
c) az állami felügyeleti jog gyakorlását megalapozó helyzet közvetlen elhárításával, illetve következményeinek 

enyhítésével összefüggésben dönt a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó 
ügyekben.

 (3) Az  állam nevében az  (1)  bekezdés szerint kijelölt személy a  gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve 
hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseiről haladéktalanul írásban tájékoztatja a  gazdálkodó szervezet 
vezető tisztségviselőit és felügyelőbizottsága tagjait. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott döntéshozatali jog 
egyebekben nem érinti a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szervének a hatásköreit.

 (4) Az állam a gazdálkodó szervezet vagy tulajdonosa ténylegesen felmerült kárával megegyező kártalanítással tartozik 
az  (1)  bekezdésben meghatározott személy által a  feladatkörébe tartozó döntéssel okozott kárért, ha a  kár olyan 
rendelet alkalmazásának következménye, amit az Alkotmánybíróság utóbb megsemmisített.

33. § (1) A  24.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  Kormány – kormányrendeletben kijelölt miniszternek az  állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben meghozott javaslata alapján – a  köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok számára a  tevékenységi körükbe tartozó szolgáltatások nyújtására rendeletben 
szerződéskötési kötelezettséget írhat elő.

 (2) A  szerződéskötési kötelezettség alapján nyújtott szolgáltatás teljesítésével összefüggésben felmerült vagyoni 
hátrányért a köztulajdonban álló gazdasági társaságot az okozott sérelemmel arányos kártalanítás illeti meg.

34. § (1) A  24.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  Kormány rendelettel dönthet a  gazdaság mozgósításának 
elrendeléséről és az ezzel összefüggő fő feladatokról.

 (2) A Kormány a gazdaságmozgósítás részletes szabályait és a gazdaságmozgósítási követelmények meghatározására 
jogosult szerveket (a továbbiakban: követelménytámasztó szerv) rendeletben határozza meg.

 (3) A gazdaságmozgósítási feladat teljesítése érdekében a felelős teljesítő szervek (a továbbiakban: megrendelő) által 
teljesítendő követelményeket a követelménytámasztó szerv határozza meg. A megrendelőt a követelménytámasztó 
szerv vezetője jelöli ki.

 (4) A gazdaságmozgósítási feladat teljesítése érdekében
a) a  megrendelő a  jogszabályban meghatározott feltételeknek és a  követelménytámasztó szerv által 

meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatóval gazdaságmozgósítási szerződést köt,
b) a  feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter, vagy az  általa kijelölt önálló szabályozó szerv vezetője 

a rögzített védelmi ipari kapacitás fenntartójával – a költségvetési törvényben erre a célra rendelkezésre álló 
előirányzat terhére – kapacitásfenntartási rendelkezésre állási szerződést köt.

 (5) A  gazdaságmozgósítással összefüggő szerződéskötések körében, amennyiben az  tényleges kapacitás lekötést 
jelent, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, kivéve az  EUMSZ 346.  cikke alapján azokat a  beszerzéseket, amelyek 
esetében a  beszerzésre vonatkozó törvény szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné 
Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes a  biztonságához fűződő alapvető érdekeivel, és amely beszerzések 
megrendelésére az  Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottsága jogszabályban meghatározott feltételeknek 
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megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a  beszerzésre vonatkozó törvény alkalmazása alól 
felmentést adott.

 (6) A  rögzített védelmi ipari kapacitások korszerűsítésére, bővítésére szolgáló fejlesztésekre a  feladat- és hatáskörrel 
rendelkező miniszter – kormánydöntés alapján, kapacitásfejlesztési szerződéssel – támogatást nyújt. A  támogatás 
biztosítása során – az  egyéb, jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén – a  támogatásra vonatkozó rendes 
szabályoktól eltérően elsőbbséget kell biztosítani a létfontosságú rendszerek üzemeltetői számára.

13. A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével és mozgósításával összefüggő 
kártalanítás közös szabályai

35. §  Ezen alcím rendelkezéseit, ha törvény másként nem rendelkezik, a  gazdasági és anyagi szolgáltatás, 
a  szerződéskötési kötelezettség és az  ideiglenes igénybevétel elrendelésével okozott kár megtérítésére kell 
alkalmazni.

36. §  A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével és mozgósításával kapcsolatos kártalanítás összegét 
az állam fizeti meg.

37. § (1) A  kártalanításra jogosult a  felmerült kár megtérítésére vonatkozó igényét a  székhelye vagy lakóhelye, 
ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes, ingatlan igénybevételét is magában foglaló 
igénybevétel esetében az  ingatlan fekvése szerint illetékes járási kormányhivatalnál terjesztheti elő, amely azt 
a  kárigény megalapozottságára vonatkozó véleményével ellátva 15 napon belül felterjeszti a  fővárosi, megyei 
kormányhivatalhoz.

 (2) A  kártalanítási eljárás lefolytatására és a  kártalanítás összegének megállapítására – a  39.  § szerinti kivétellel –  
a  fővárosi, megyei kormányhivatal jogosult. A  fővárosi, megyei kormányhivatal a  kárigény benyújtását követő 
3 napon belül, 15 napos határidő tűzésével felhívja az  igénybe vevő szervet, hogy nyilatkozzon a  kárigény 
megalapozottságáról.

 (3) A fővárosi, megyei kormányhivatal a kárigény benyújtásától számított 60 napon belül dönt.
 (4) A kártalanítás összegének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a gazdasági forgalomban lévő hasonló szolgáltatásért szokásos díjat,
b) az  ideiglenes igénybevétel tárgyának használatra történő átengedéséért a  használat során bekövetkezett 

értékcsökkenés mértékét,
c) ingó és ingatlan dolog állagában okozott kárnál a dolog szakszerű helyreállításának, kijavításának költségét,
d) az  ideiglenes igénybevétel tárgyának elvesztése vagy megsemmisülése esetén az  átvétel időpontjában 

meglévő forgalmi értékét,
e) a  szolgáltatás teljesítése miatt elmaradt vagyoni előnyt, csökkentve az  a)  pontban meghatározott díj 

összegével,
f ) a biztosítás alapján megtérülő összeget.

38. § (1) Gazdasági és anyagi szolgáltatással összefüggésben a kártalanítási eljárás lefolytatására és a kártalanítás összegének 
megállapítására a szolgáltatást elrendelő igénybevételi hatóság jogosult.

 (2) A  tevékenységért felelős miniszter által elrendelt szolgáltatás esetén a  miniszter, vagy a  Kormány által elrendelt 
szolgáltatás esetén az (1) bekezdés szerinti eljárást az államháztartásért felelős miniszter folytatja le.

39. §  A kártalanítást utólag, pénzben kell megállapítani és megtéríteni.

40. §  A kártalanítás ügyében hozott döntés közigazgatási perben megtámadható.

41. § (1) Ha az  összehangolt védelmi tevékenység meghosszabbítása miatt, vagy más okból az  igénybe vevő szerv 
az  igénybevétel tárgyát képező ingatlant a  törvényben meghatározott határidőig nem szolgáltatta vissza 
a  jogosultnak, továbbá ha az  eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges vagy aránytalan költséggel jár,  
vagy az  ingatlan rendeltetésszerű használata az  igénybevétellel összefüggésben jelentős mértékben romlik, 
a  tulajdonos ezen az  alapon kérelmezheti a  fővárosi, megyei kormányhivatalnál, hogy az  igénybe vevő szervet 
kötelezze az ingatlan állam nevében és az állam javára való kisajátításra vonatkozó kérelem benyújtására.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti kérelem a  visszaszolgáltatás 
késedelme esetén a határidő lejártától, egyéb esetekben a visszaszolgáltatás időpontjától számított 30 napon belül 
terjeszthető elő.

 (3) Az eljárásra egyebekben a kisajátításról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. FEJEZET
A NEMZETI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

14. A nemzeti ellenálló képesség rendszere

42. § (1) Az  ország függetlensége, területi integritása, stabilitása, a  közrend és a  közbiztonság, a  törvényes rend, az  élet 
és vagyonbiztonság elleni támadások, továbbá a  természeti és ipari katasztrófák megelőzése, a  bekövetkezett 
támadásokkal vagy természeti és ipari katasztrófákkal szembeni reagálás
a) társadalmi felkészültségi,
b) szabályozási,
c) közigazgatási
megerősítése és a  káros hatások csökkentése érdekében a  Kormány irányítása alatt álló szerveknek és 
a  védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szerveknek, szervezeteknek a  kapcsolódó, törvényben 
meghatározott feladatrendszerek összehangolásával és a jelen törvényben meghatározottak szerint, a szövetségesi 
kötelezettségekre figyelemmel kell erősítenie a nemzeti ellenálló képességet.

 (2) Az (1) bekezdés szerintiekkel összefüggő feladatellátás területei:
a) az  Alaptörvényben meghatározott állami működés, a  kormányzás és az  alapvető fontosságú kormányzati 

szolgáltatások folytonosságának biztosítása,
b) rugalmas és a kihívásokhoz alkalmazkodó energetikai rendszer és energiabiztonsági megoldások kialakítása,
c) az ellenőrizetlen, tömeges személymozgások hatékony kezelésére való képesség,
d) a rugalmas és a kihívásokhoz alkalmazkodó, az alapvető élet- és egészségügyi feltételek fenntartását szolgáló 

rendszerek kialakítása, a  társadalom alapvető szükségletei ellátásában nélkülözhetetlen létfontosságú 
rendszerek üzemfolytonos működésének biztosítása,

e) a tömeges mértékű személyi sérüléssel fenyegető események kezelésére való képesség,
f ) a rugalmas és a kihívásokhoz alkalmazkodó infokommunikációs rendszer kialakítása és működtetése,
g) a rugalmas és a kihívásokhoz alkalmazkodó közlekedési rendszer kialakítása és működtetése,
h) a  védelmi és biztonsági feladatokban részt vevő szervek személyi állományának magas fokú szakmai 

felkészültsége, elhivatottsága.
 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának összehangolását jogszabályokban meghatározott keretek között 

a Kormány – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján – látja el.
 (4) A nemzeti ellenálló képesség fejlesztése tekintetében kiemelt szempont különösen

a) a védelmi és biztonsági érdekek hatékony, korszerű, a polgári célokat is támogató érvényesítése,
b) a védelmi és biztonsági feladatok ellátásához szükséges képességek összehangolt fejlesztése és ebbe a nem 

állami szereplők fokozott bevonása,
c) az  (1) bekezdés szerinti támadások vagy károsító események körébe tartozó válsághelyzeti és a különleges 

jogrendi események kezelése,
d) a lakosság ezzel összefüggő védelem- és biztonságtudatosságának erősítése,
e) a szövetségesi kötelezettségek és vállalások teljesítése,
f ) a  természeti és ipari katasztrófák megelőzése, valamint a  kockázatok lehető legkisebbre csökkentése, 

a következmények mielőbbi helyreállítása, valamint
g) a  társadalom alapvető szükségletei ellátásában nélkülözhetetlen létfontosságú rendszerek üzemfolytonos 

működése.

43. § (1) A  nemzeti ellenálló képesség fejlesztésével összefüggő állami és nem állami kérdések megvitatása, valamint 
az  ezekkel összefüggő javaslatok megfogalmazása érdekében a  miniszterelnök vezetésével – a  Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint – Nemzeti Védelmi és Biztonsági Fórum működik. A  Nemzeti Védelmi és 
Biztonsági Fórum működésének szervezéséért a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve felelős.
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 (2) A  nemzeti ellenálló képesség erősítése érdekében a  kormány elősegíti saját szervei, valamint a  magán- és jogi 
személyek korszerű adatgazdálkodását, adathasznosítását és adatvédelmét, továbbá figyelemmel kíséri a védelmi és 
biztonsági kihívások, valamint a védelmi technológiák fejlődését.

MÁSODIK RÉSZ
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA ÉS ÖSSZEHANGOLÁSA, VALAMINT 
AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK SAJÁTOS IGAZGATÁSI RENDSZERE

VI. FEJEZET
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA

15. Az Országgyűlés

44. §  Az Országgyűlés
a) a  Kormány javaslata alapján meghatározza a  Biztonság- és Védelempolitika Alapelveit és azok 

végrehajtásának főbb irányait,
b) a  tárgykör szerint hatáskörrel rendelkező bizottságai útján figyelemmel kíséri a  Kormánynak a  védelmi és 

biztonsági tevékenységek irányítása körében meghozott intézkedéseit,
c) az  ország védelmével és biztonságával összefüggésben gyakorolja az  Alaptörvény és a  törvények által 

meghatározott további döntési, beszámoltatási, ellenőrzési jogosítványait.

16. A köztársasági elnök

45. § (1) A  köztársasági elnök az  elfogadásukat megelőzően áttekinti és véleményezi a  22.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja 
szerinti dokumentumokat.

 (2) A  köztársasági elnök soron kívül tájékoztatást kérhet a  Kormánytól az  ország védelmével és biztonságával 
összefüggő bármely ügyben.

17. A Kormány

46. § (1) A Kormány a védelmi és biztonsági feladatok összehangolt irányítása és ezzel összefüggésben a Kormány irányítása 
alá nem tartozó szervekkel való együttműködés biztosítása érdekében
a) az  Országgyűlés elé terjeszti a  Biztonság- és Védelempolitika Alapelveiről szóló határozati javaslatot és 

irányítja a védelmi és biztonsági célú tervezés további dokumentumainak kidolgozását,
b) összehangolja a  védelemmel és biztonsággal összefüggő kormányzati és nemzetközi együttműködési 

feladatokat,
c) meghatározza a  Kormány tagjainak és a  Kormány irányítása alá tartozó állami szerveknek a  védelmi és 

biztonsági célú felkészítéssel és feladatellátással összefüggő feladatait;
d) irányítja a védelmi és biztonsági igazgatás szervezetrendszerét,
e) meghatározza a  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének követelményeit és dönt 

a gazdaság mozgósításáról,
f ) gondoskodik az  Alaptörvényben meghatározott állami működés és a  kormányzás folytonosságának 

fenntartásáról, különös tekintettel a válsághelyzeti és a különleges jogrendi működés biztosítására,
g) gondoskodik a  szövetségesi kötelezettségek és a  nemzetközi együttműködés keretében vállalt feladatok 

összehangolt teljesítéséről és az erre való felkészülésről,
h) meghatározza a  nemzeti ellenálló képesség fejlesztésének programját és irányítja annak összehangolt 

végrehajtását,
i) meghatározza a  Honvédség, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok összehangolt 

felkészülésének és feladatellátásának fő irányait, valamint az  ezekkel összefüggő kivételes döntéshozatal 
kereteit,
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j) meghatározza a  katonai és a  polgári kibertér műveleti erők védelmi, támadásmegelőzési és nemzetközi 
műveletekkel, továbbá felkészüléssel összefüggő feladatait, valamint az  ezekkel összefüggő kivételes 
döntéshozatal kereteit,

k) tervezi és meghatározza a  védelmi és biztonsági célú felkészítés és feladatellátás kormányzati 
összehangolásának költségeit, ezen belül elkülönítve a kormányzás folytonosságát biztosító infrastrukturális 
és infokommunikációs beruházások költségeit,

l) ellenőrzi a  védelmi és biztonsági célú felkészülés és feladatellátás ágazati és szervezeti szintű feladatainak 
ellátását,

m) meghatározza a polgári védelmi felkészítés feladatait,
n) meghatározza a védelmi és biztonsági célú riasztási rendszer döntéshozatali és működési rendjét,
o) meghatározza a kormányügyeleti és ezen belül a védelmi és biztonsági célú ügyeleti rendszer működésének 

szabályait,
p) rendeletben kijelöli azon gazdasági társaságot, amely az  ott meghatározott termékek és szolgáltatások 

tekintetében honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek 
ellátására köteles,

q) dönt az összehangolt védelmi tevékenységről és az azzal összefüggő intézkedésekről.
 (2) A Kormány a védelmi és biztonsági célú felkészítés és feladatellátás összehangolásának

a) tervezési és igazgatási feladatait a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve,
b) kormányzati döntéshozatali és szervezetvezetői egyeztetési feladatait az  e  célra kialakított 

döntés-előkészítési és döntéshozatali rendszer
útján látja el.

 (3) A védelmi és biztonsági célú felkészítés és feladatellátás összehangolt irányítása érdekében a 49. § (1) bekezdésében 
felsorolt ágazati feladatot végző kormányzati szervek együttműködnek a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervével.

 (4) A Kormány évente beszámol a védelmi és biztonsági célú felkészítés és feladatellátás összkormányzati feladatainak 
megvalósításáról, valamint az ország védelmi és biztonsági felkészültségéről és állapotáról az Országgyűlés tárgykör 
szerint feladatkörrel rendelkező bizottságai előtt.

 (5) Az  (1)  bekezdés p)  pontja szerinti termékek és szolgáltatások rendeleti meghatározására az  EUMSZ 346.  cikk 
(1) bekezdés b) pontjára figyelemmel kerülhet sor.

18. A miniszter

47. § (1) A  miniszter az  általa irányított ágazat vonatkozásában jogszabály rendelkezésének megfelelően és a  Kormány 
által a  védelmi és biztonsági célú felkészülés és feladatellátás összehangolása keretében meghatározottak szerint 
irányítja az  irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek és a  feladatkörébe tartozó szakágazatok védelmi és 
biztonsági célú felkészítéssel és feladatellátással kapcsolatos tevékenységét.

 (2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében
a) meghatározza a  hatáskörébe tartozó védelmi és biztonsági feladatok végrehajtásának szakmai 

követelményeit,
b) jogszabály rendelkezései szerint meghatározza az  irányítása alá tartozó szerveknek a védelmi és biztonsági 

szervezetekkel, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás szerveivel való együttműködési rendjét,
c) gondoskodik a  védelmi és biztonsági célú tervezés magasabb szintű dokumentumai által meghatározott 

keretek között az  ágazati dokumentumok kidolgozásáról, illetve a  több ágazatot érintő tervezési feladatok 
tekintetében a szakágazati együttműködésről,

d) biztosítja a  védelmi és biztonsági célú tervezéshez szükséges szakágazati információkat a  védelmi és 
biztonsági igazgatás központi szerve számára,

e) ellátja a  védelem és biztonság szempontjából fontos létesítmények elhelyezésével, fenntartásával, 
továbbá az  egészségügyi, a  környezetvédelmi, az  energetikai, a  közlekedési, az  elektronikus hírközlő és 
informatikai hálózat, valamint a  légi, meteorológiai, a  vegyi és sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszer 
működőképességének biztosításával összefüggésben meghatározott feladatokat,

f ) a  hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a  védelmi és biztonsági feladatok 
végrehajtásának költségeit.
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19. A védelmi és biztonsági szervezetek

48. §  A védelmi és biztonsági szervezetek a  védelmi és biztonsági tervezés dokumentumaiban meghatározottakra 
figyelemmel, az  azonnali kezelést igénylő kihívások, fenyegetések, lehetséges válsághelyzetek megelőzése, 
elhárítása, kezelése, illetve következményeik felszámolása érdekében
a) a bejelentések, illetve a védelmi és biztonsági célú döntéshozatalhoz szükséges kiértesítések megvalósítására 

alkalmas, folyamatos működésű ügyeleti és készenléti szolgálatokat tartanak fenn,
b) együttműködnek más védelmi és biztonsági szervezetekkel,
c) biztosítják az azonnali reagálást igénylő fenyegetések kezelése érdekében az ehhez szükséges készenléti erők 

rendelkezésre állását és bevethetőségét,
d) felkészülnek a  védelmi és biztonsági kötelezettségekkel, az  összehangolt védelmi tevékenységekkel, 

a  NATO válságreagálási rendszerében bevezethető intézkedésekkel, a  védelmi és biztonsági célú riasztás 
rendszerével, valamint a  különleges jogrendi működésre történő azonnali átállással összefüggésben 
szükséges feladatok végrehajtására,

e) részt vesznek a védelmi és biztonsági tervezés rendszerével összefüggő feladatok ellátásában és biztosítják 
a tervezéshez szükséges információkat,

f ) biztosítják a jogszabály által számukra meghatározott védelmi és biztonsági igazgatási feladatok ellátásának 
személyi, képzési és tárgyi feltételeit, valamint

g) ellátják a jogszabályban meghatározott további védelmi és biztonsági feladataikat.

20. A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában résztvevő további szervezetek

49. § (1) A védelmi és biztonsági feladatok ellátásban részt vesznek:
a) a kormányzati igazgatási szervek,
b) a helyi önkormányzatok és az irányításuk alatt álló szervek,
c) a bírósági és az ügyészi szervezet,
d) az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszerellátást végző szervek,
e) az oktatási, kulturális, tudományos intézmények,
f ) a nemzeti hírügynökség, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
g) a közlekedési, szállítási, elektronikus hírközlési, informatikai szervek és a posta szervei,
h) a Magyar Nemzeti Bank,
i) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
j) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
k) a közellátást, illetve a közüzemi szolgáltatást végző szervek,
l) az a)–k) pontban meghatározottakon túl a társadalom alapvető szükségleteinek ellátásában nélkülözhetetlen 

létfontosságú rendszerek üzemeltetői,
m) minden olyan szerv, amely jogszabály alapján védelmi és biztonsági feladat ellátására vagy védelmi és 

biztonsági kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles.
 (2) Az  (1) bekezdésben felsorolt szervek a  jogszabályban meghatározott feladataik végrehajtása keretében, működési 

területükön
a) felkészülnek a jogszabályban meghatározott védelmi és biztonsági feladataik teljesítésére,
b) a  védelmi és biztonsági igazgatás szerveivel történő hatékony együttműködés érdekében jogszabályban 

meghatározottak szerint védelmi és biztonsági igazgatási tisztviselőt jelölnek ki és gondoskodnak a kijelölt 
védelmi és biztonsági igazgatási tisztviselők jogszabályban meghatározott továbbképzésre történő 
rendelkezésre állásáról,

c) jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodnak személyi állományuk védelmi és biztonsági igazgatási 
továbbképzéséről,

d) folyamatosan biztosítják a  védelmi és biztonsági célú működésük feltételeit, beleértve az  ehhez szükséges 
tervezési és előkészületi tevékenységet is,

e) jogszabály rendelkezése esetén gondoskodnak a  lakosság fegyveres összeütközések idején történő 
védelméről, védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő ellátásáról és a  nélkülözhetetlen közüzemi, 
valamint elektronikus hírközlési szolgáltatások fenntartásáról,

f ) jogszabály rendelkezése esetén ellátják a  fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári 
védelmi feladataikat,
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g) jogszabályban meghatározottak szerint közreműködnek a  lakosság védelmi és biztonsági célú 
tájékoztatásában, riasztásában,

h) amennyiben arra kötelezettek, teljesítik gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeiket,
i) közreműködnek az  összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben szükséges intézkedések 

kidolgozásában és végrehajtásában,
j) közreműködnek a különleges jogrend idején kiadott rendeletek és intézkedések végrehajtásában,
k) részt vesznek a  nemzeti ellenálló képesség erősítését szolgáló, törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott feladatok ellátásában.
 (3) A  civil szervezetek, a  vallási közösségek és a  karitatív szervezetek – önkéntes alapon – a  védelmi és biztonsági 

igazgatás szervei által koordináltan vehetnek részt a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában.

50. §  A kormányzati igazgatási szerv vezetője felelős a vezetése alá tartozó szerv – és irányító jogkör gyakorlása esetén 
az irányítása alá tartozó szervek –
a) jogszabályban meghatározott védelmi és biztonsági feladatainak ellátásáért és a  feladatok ellátásának 

ellenőrzéséért,
b) védelmi és biztonsági szervezetekkel, valamint a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével való 

hatékony együttműködéséért,
c) védelmi és biztonsági feladataival összefüggő erőforrás- és költségvetés-tervezési feladatok ellátásáért,
d) védelmi és biztonsági célú adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséért,
e) állományára nézve jogszabályban meghatározottak szerinti védelmi és biztonsági igazgatási továbbképzési 

követelmények teljesítéséért,
f ) a  védelmi és biztonsági célú működés feltételeinek, beleértve az  ehhez szükséges tervezési és előkészületi 

tevékenységek ellátásának biztosításáért,
g) által a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásáért és az erre 

való felkészüléséért,
h) jogszabályban meghatározott, a  lakosság védelmi és biztonsági célú tájékoztatásában, riasztásában való 

közreműködéséért,
i) gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséért,
j) összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggő feladataira való felkészüléséért és azok végrehajtásáért,
k) különleges jogrendi feladataira való felkészüléséért és azok végrehajtásáért.

VII. FEJEZET
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI IGAZGATÁS RENDSZERE

21. A védelmi és biztonsági igazgatás működési és szervezetrendszere

51. §  A védelmi és biztonsági igazgatási rendszer rendeltetése
a) az  ország és a  nemzet védelmében és biztonságának fenntartásában és fejlesztésében érintett valamennyi 

szerv és szervezet tevékenységének és fejlesztésének összehangolása,
b) az  összehangolt védelmi tevékenységre való felkészüléssel összefüggő kormányzati irányítás közvetítése 

a feladatkörrel érintett szervek felé,
c) a  különleges jogrendi működésre való felkészüléssel összefüggő kormányzati irányítás közvetítése 

a feladatkörrel érintett szervek felé,
d) az ágazatokon átívelő feladatok ellátására való felkészülés és ezek gyakorlásának összehangolása,
e) jogszabályban meghatározottak szerint az  egyes ágazatokon átívelő tevékenységek szakmai irányítása, 

valamint
f ) a  védelmi és biztonsági célú tevékenységekkel és az  ezekre való felkészüléssel összefüggő ellenőrzések 

végrehajtása.
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22. A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve

52. §  A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve
a) összehangolja a  Magyarország biztonsági és védelmi érdekeivel összefüggő igazgatási feladatokat és azok 

ellátását,
b) a Kormány irányítói jogkörének érvényesítése érdekében koordinálja az e törvényben meghatározott védelmi 

és biztonsági tervezés feladatait,
c) nemzeti eseménykezelő központot működtet, amelynek fő feladata az  összkormányzati válságkezelés, 

illetve a különleges jogrendi feladatellátás szakmai koordinációja és összehangolása felkészülési időszakban, 
valamint védelmi és biztonsági esemény idején,

d) koordinálja az összehangolt védelmi tevékenységre történő összkormányzati felkészülést,
e) előkészíti a védelmi és biztonsági szervezetek, valamint a közigazgatás állományának védelmi és biztonsági 

célú felkészítésének követelményeit,
f ) összehangolja a  nemzeti ellenálló képesség előmozdításával és fejlesztésével összefüggő feladatok 

tervezését és ellátását,
g) kormányrendeletben meghatározottak szerint koordinálja a Kormány válsághelyzeti és különleges jogrendi 

működéséhez szükséges speciális feltételek kialakítását és fenntartását, továbbá javaslatot tesz az  e  célra 
szükséges költségvetési forrásokra,

h) figyelemmel kíséri és feladatkörét érintően támogatja a védelmi és biztonsági érdekek érvényesítését, illetve 
az  ezekkel összefüggő fejlesztéseket segítő, valamint a  biztonsági és védelmi összefüggésű technológiai, 
illetve társadalmi kihívások beazonosításához hozzájáruló tudományos kutatásokat,

i) ellenőrzi a  védelmi és biztonsági célú feladatellátást és az  arra való felkészülést a  minisztériumok, 
a Miniszterelnöki Kormányiroda, kormányzati főhivatalok és központi hivatalok tekintetében,

j) koordinálja a különleges jogrendi felkészülés ágazati feladatainak ellátását, valamint
k) ellátja a jogszabályban részére meghatározott további feladatokat.

23. A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei

53. § (1) A területi védelmi bizottságok irányítását a Kormány – az ágazati védekezési és felkészülési feladatok irányítását ide 
nem értve – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján látja el.

 (2) A  területi védelmi bizottság elnöke a  fővárosi, megyei kormánymegbízott, általános elnökhelyettese a  fővárosi, 
megyei kormányhivatal főigazgatója. Szakmai elnökhelyettesek – a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervének vezetője egyetértésével – a  katasztrófák elleni védekezés tekintetében a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv területi szervének vezetője, honvédelmi feladatok tekintetében a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt, 
a Honvédség tényleges állományának tiszti állománycsoportba tartozó tagja.

 (3) A területi védelmi bizottság tagja az elnökön és az elnökhelyetteseken kívül
a) a megyei közgyűlés elnöke – a fővárosban a főpolgármester – vagy az általa helyettesítésre kijelölt személy,
b) a megyei jogú város polgármestere vagy az általa helyettesítésre kijelölt személy,
c) a katonai igazgatás területi szervének vezetője,
d) a bizottság szakmai elnökhelyettese kivételével a bizottság illetékességi területén működő, önálló hatáskörrel 

rendelkező rendvédelmi szerv illetékes vezetője,
e) az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője,
f ) az árvízi védekezésért felelős szervezet vezetője,
g) a területi védelmi bizottság titkára.

 (4) A  területi védelmi bizottság szervezeti és működési rendjét – a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
vezetőjének egyetértésével – maga állapítja meg.

 (5) A  területi védelmi bizottság költségeinek fedezetét a  fővárosi, megyei kormányhivatal részére az  egyes védelmi 
és biztonsági feladatokra biztosított költségvetési összegből, céltámogatásból, az  illetékességi területhez tartozó 
településekre háruló védelmi és biztonsági feladatok és a  lakosság létszámának arányában meghatározott állami 
támogatásból kell biztosítani.

 (6) A  területi védelmi bizottság hatáskörébe utalt hatósági, valamint más döntési jogköröket a  bizottság elnöke 
kiadmányozza. Ha a  bizottsági ülés megtartásának feltételei idő hiányában vagy más okból hiányoznak, vagy 
a  bizottság a  döntéshozatalban bármely okból akadályoztatott, halaszthatatlan esetben a  bizottság elnöke egy 
személyben gyakorolja. A  bizottság jogkörében eljáró elnök a  szakmailag érintett elnökhelyettes véleményének 
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kikérését követően hozhatja meg a döntését, amelyről a területi védelmi bizottságot az akadályoztatás megszűnését 
követően haladéktalanul tájékoztatja.

 (7) A  területi védelmi bizottság elnöke az  igazgatási feladatait a  fővárosi, megyei kormányhivatal közreműködésével 
látja el. Az  összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben, valamint különleges jogrend idején bevezetett 
intézkedések végrehajtásából eredő feladatok ellátása érdekében, a  szükséges mértékben a  fővárosi, megyei 
kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselője és munkavállalója rendkívüli munkavégzésre kötelezhető.

54. § (1) A  területi védelmi bizottság illetékességi területén ellátja a  válsághelyzetekre és különleges jogrendre történő 
felkészülés, továbbá a védelmi és biztonsági események kezelésében, valamint a különleges jogrendi feladatokban 
történő közreműködés törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott területi feladatait.

 (2) A területi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági tevékenysége keretében
a) irányítja a helyi védelmi bizottságokat,
b) összehangolja a  főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a polgármesterek helyi védelmi bizottságok 

védelmi és biztonsági igazgatási feladataiban együttműködő szervezetek tevékenységét,
c) a  szükséges feltételek fennállása esetén elrendeli a  védelmi és biztonsági szervezetek és a  védelmi és 

biztonsági tevékenységben közreműködő egyéb szervek számára szükséges ingó, ingatlan, szolgáltatás 
igénybevételét, a  területi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeket, amelyről gazdasági és anyagi 
szolgáltatási nyilvántartást vezet, és az elrendelésről értesíti a polgármestert,

d) biztosítja a  védelmi és biztonsági igazgatási szervek működésének feltételeit, és irányítja a  rendkívüli 
intézkedésekkel hatáskörébe utalt feladatok végrehajtását,

e) kezdeményezi Kormány vagy más szerv hatáskörébe tartozó védelmi és biztonsági intézkedések megtételét,
f ) halasztást nem tűrő esetben a helyben szokásos módon, átmeneti jelleggel elrendelheti az élet és az anyagi 

javak védelméhez szükséges mértékben a  veszélyeztetett területekről az  állampolgárok kimenekítését, és 
erről haladéktalanul értesíti a Kormányt,

g) elrendeli az  adott helyzetben védekezésért felelős miniszter intézkedése alapján – halasztást nem tűrő 
esetben annak utólagos tájékoztatásával – a polgári védelmi szervezetek alkalmazását, erről egyidejűleg 
tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjét,

h) összehangolja a  lakosság és az  anyagi javak kitelepítését, kimenekítését, befogadását, ellátását, továbbá 
a helyi védekezés megszervezését,

i) illetékességi területén gondoskodik a  védelmi és biztonsági célú vezetési infrastruktúráról, valamint 
a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének folyamatos működőképességéről,

j) ideiglenesen magához vonhatja a  védekezés irányítását, ha a  saját vagy az  érintett polgármester 
helyzetértékelése szerint a  katasztrófa elleni védekezés a  helyi védelmi bizottság lehetőségét meghaladja, 
erről haladéktalanul értesíti a Kormányt,

k) folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet és a védekezést, minderről jelentést tesz a Kormánynak.
 (3) A területi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági tevékenységre való felkészülés keretében

a) irányítja a  helyi védelmi bizottságok és összehangolja főpolgármester, a  megyei közgyűlés elnöke és 
a polgármesterek védelmi és biztonsági felkészítését,

b) megállapítja a védelmi és biztonsági tevékenységben közreműködő szervek részére a védelmi és biztonsági 
felkészítés követelményeit és feladatait, összehangolja azok végrehajtását,

c) megszervezi az illetékességi területén található települések, kerületek, valamint a lakosság és a védekezésben 
érintett szervezetek közötti riasztás, kiértesítés és tájékoztatás, valamint kölcsönös segítségnyújtás rendjét,

d) gondoskodik a  közigazgatási szervekkel, a  védelmi és biztonsági szervezetekkel, és a  civil szervezetekkel, 
valamint más megyékkel és a fővárossal történő együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás feltételeinek és 
rendjének biztosításáról,

e) felelős a  polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezetek létrehozásáért, 
valamint a fővárosi, megyei veszélyelhárítási terv elkészítéséért,

f ) illetékességi területén felelős a  védelmi és biztonsági tevékenység koordinációjához és irányításához 
szükséges feltételek biztosításáért,

g) védelmi és biztonsági felkészítés feladatainak gyakorlása és ellenőrzése céljából a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szervének tájékoztatásával gyakorlatot vezethet a polgármesterek, valamint a védelmi és 
biztonsági tevékenységben közreműködő szervek közreműködésével,

h) irányítja a hatáskörébe tartozó katasztrófavédelmi tervező tevékenységet,
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i) a  fővárosi, megyei védelmi bizottság ülésének napirendjére tűzi a  védekezésben részt vevő szervek 
felkészültségéről szóló beszámolót,

j) az éves feladattervben meghatározza a polgármesterek felkészítésével kapcsolatos feladatokat,
k) egyetértési jogot gyakorol a  területi polgári védelmi szervezetek felépítésére, létszámára vonatkozó  

– a területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv által tett – javaslatokkal kapcsolatosan,
l) a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter részére felterjeszti az  illetékességi területén lévő 

települések polgármestereinek a települések katasztrófavédelmi besorolására vonatkozó javaslatait.

55. § (1) A helyi védelmi bizottság illetékességi területe a járásokhoz, a fővárosban a fővárosi kerületekhez igazodik.
 (2) A  helyi védelmi bizottság elnöke a  fővárosi, megyei kormányhivatal járási, fővárosi kerületi hivatalának vezetője, 

szakmai elnökhelyettese a  honvédelmi feladatok tekintetében a  Honvédség állományából vezényelt katona, 
a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által 
kijelölt személy.

 (3) A helyi védelmi bizottság tagja az elnökön és az elnökhelyetteseken kívül:
a) a bizottság szakmai elnökhelyettese kivételével a bizottság illetékességi területén működő, önálló hatáskörrel 

rendelkező rendvédelmi szerv illetékes vezetője,
b) a fővárosi, megyei kormányhivatal képviselője,
c) a katonai igazgatási szerv képviselője,
d) az árvízi védekezésért felelős szervezetnek a bizottság illetékességi területe szerinti vezetője,
e) a helyi védelmi bizottság titkára.

 (4) A  helyi védelmi bizottság szervezeti és működési rendjét – az  illetékes területi védelmi bizottság elnökének 
egyetértésével – maga állapítja meg.

 (5) A  helyi védelmi bizottság költségeinek fedezetét járási, fővárosi kerületi hivatal részére az  egyes védelmi és 
biztonsági feladatokra biztosított költségvetési előirányzatból, céltámogatásból, az  illetékességi területhez tartozó 
településekre háruló védelmi és biztonsági feladatok és a  lakosság létszámának arányában meghatározott állami 
támogatásból kell biztosítani.

 (6) A  helyi védelmi bizottság elnöke a  válságkezelési, valamint a  különleges jogrend idején bevezetett intézkedések 
végrehajtásából eredő feladatokat a  járási hivatal közreműködésével látja el. A  védelmi és biztonsági feladatok 
ellátása érdekében, a  szükséges mértékben, a  járási hivatal kormánytisztviselője és munkavállalója rendkívüli 
munkavégzésre kötelezhető.

 (7) A  helyi védelmi bizottság hatáskörébe utalt hatósági, valamint más döntési jogköröket a  bizottság elnöke 
kiadmányozza. Ha a  bizottsági ülés megtartásának feltételei idő hiányában vagy más okból hiányoznak,  
vagy a  bizottság a  döntéshozatalban bármely okból akadályoztatott, halaszthatatlan esetben a  bizottság 
elnöke egyszemélyben gyakorolja. A  bizottság jogkörében eljáró elnök a  szakmailag érintett elnökhelyettessel 
egyetértésben hozhatja meg a  döntését, amelyről a  helyi védelmi bizottságot az  akadályoztatás megszűnését 
követően haladéktalanul tájékoztatja.

56. § (1) A  helyi védelmi bizottság a  válsághelyzetekre és különleges jogrendre történő felkészülés, továbbá a  védelmi 
és biztonsági események kezelésében, valamint a  különleges jogrendi feladatokban történő közreműködés 
jogszabályban meghatározott – járásokra, illetve a főváros egyes kerületeire kiterjedő – helyi feladatait látja el.

 (2) A helyi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági tevékenysége keretében
a) működési területén összehangolja a  polgármesterek, valamint a  védekezésben részt vevő szervek, 

szervezetek tevékenységét, a  főpolgármester és a  megyei közgyűlés elnöke kivételével utasíthatja őket 
a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,

b) irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítésével összefüggő közigazgatási feladatok végrehajtását,
c) összehangolja az illetékességi területére háruló gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
d) közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből adódó feladatok végrehajtásában,
e) szervezi és összehangolja a lakosság védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat,
f ) utasíthatja a  védekezés irányítása során a  védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a  hatáskörükbe 

tartozó intézkedések megtételére,
g) intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és bevonására.

 (3) A helyi védelmi bizottság elnökének az (2) bekezdésben meghatározott irányítási és utasítási jogköre nem terjed ki 
a főpolgármesterre és a megyei közgyűlés elnökére.
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 (4) A helyi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági tevékenységre való felkészülés keretében
a) irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítésével összefüggő közigazgatási feladatok előkészítését,
b) irányítja az  illetékességi területe védelmi és biztonsági feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer 

kialakítását és működését,
c) részt vesz a területi védelmi bizottság által szervezett felkészítéseken, gyakorlatokon,
d) közreműködik az  illetékességi területén lévő települések védelmi és biztonsági igazgatási felkészítéseinek, 

gyakorlatainak előkészítésében és végrehajtásában,
e) nyilvántartást vezet a jogszabályban meghatározott adatokról,
f ) a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben gazdasági és anyagi szolgáltatási 

nyilvántartást vezet, amelyben elősegíti a  területi védelmi bizottság elnökének, valamint a  helyi védelmi 
bizottság illetékességi területén a  polgármesterek hatáskörébe tartozó igénybevételi jog gyakorlását, 
koordinálja az igénybevétel helyi szintű végrehajtását.

57. §  Ha a  területi, illetve a  helyi szintű védekezésben egyidejűleg a  védelmi és biztonsági igazgatás több területi 
szervének együttműködése szükséges, a  védekezés közvetlen irányításáért felelős vezetőt illetékességi területén 
a területi védelmi bizottság elnöke, több megye területét illetően a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
jelöli ki. A kijelölésig az események következményeinek felszámolásában elsődlegesen érintett szerv vezetője végzi 
a védekezés irányítását.

58. § (1) A polgármester illetékességi területén ellátja a védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos, jogszabályban 
és a helyi védelmi bizottság által számára megállapított, települési szintű feladatokat, irányítja és összehangolja azok 
végrehajtását.

 (2) A polgármester a védelmi és biztonsági tevékenységre való települési szintű felkészülés keretében:
a) felelős a települési lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,
b) irányítja a védekezésre való felkészítést, részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a védelmi és biztonsági 

szervek által szervezett felkészítéseken,
c) gyakorolja az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
d) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért,
e) kijelöli a védekezéssel összefüggő feladatokban közreműködő referenseket,
f ) gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a veszélyekről, fenyegetésekről 

szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,
g) felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek 

figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,
h) irányítja a védekezésre való felkészítést,
i) a  polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a  területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári 

védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
j) a  gazdálkodó szervezetek részére elrendeli a  polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és 

munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását,
k) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai 

berendezések működtetését,
l) részt vesz a  feladatainak ellátása érdekében, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv által szervezett 

felkészítéseken.
 (3) A  főpolgármester és a  megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a  fővárosi és a  megyei önkormányzat 

közfeladataihoz kapcsolódó védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti felkészülési 
feladatokat.

59. § (1) A polgármester a települési szintű védelmi és biztonsági tevékenysége keretében:
a) hatáskörrel rendelkező szerv kiérkezéséig irányítja a települési szintű védelmi és biztonsági tevékenységet,
b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az  élet és az  anyagi javak védelméhez szükséges 

intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve vezetőjét és a területi védelmi bizottság elnökét,

c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
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d) szervezi és irányítja a  lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését, 
az  összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggő, továbbá a  különleges jogrenddel összefüggésben 
bevezetett intézkedésekből eredő települési feladatok végrehajtását,

e) a  területi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak 
utólagos tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,

f ) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését, amelyről gazdasági 
és anyagi szolgáltatási nyilvántartást vezet,

g) együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel,
h) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartáshoz szükséges anyagi javakkal történő 

ellátását.
 (2) A  főpolgármester és a  megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a  fővárosi és a  megyei önkormányzat 

közfeladataihoz kapcsolódó védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos (1)  bekezdés szerinti feladatok 
ellátását.

24. A védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei

60. § (1) A védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei:
a) védelmi és biztonsági szervezetek,
b) védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő további szervezetek,
c) védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve,
d) védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi igazgatási szervei, valamint
e) a polgármester.

 (2) A  védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei – hatáskörüknek és illetékességüknek megfelelően –  
együttműködnek egymással az általuk foglalkoztatott kiértesítésével és riasztásával kapcsolatosan, a gazdasági és 
anyagi szolgáltatások teljesítésének tervezésével, végrehajtásának irányításával, felügyeletével és ellenőrzésével, 
továbbá a védelemgazdasági adattárral kapcsolatos adatszolgáltatás során.

25. A védelmi és biztonsági adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások köre

61. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve elektronikus nyilvántartás formájában a 71. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatai teljesítése céljából kiértesítési és riasztási nyilvántartást vezet.

 (2) A  védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervek 25.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
adatszolgáltatáshoz a belgazdaságért felelős miniszter védelemgazdasági adattárat vezet.

26. A védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei által foglalkoztatott kiértesítésével és 
a riasztásával kapcsolatos nyilvántartás

62. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve kezeli a védelmi és biztonsági célú felkészülés feladatai teljesítése 
érdekében a  kiértesítés és a  riasztás tervezése, gyakorlása és végrehajtása céljából a  védelmi és biztonsági célú 
adatkezelés szervénél védelmi és biztonsági feladatot ellátó foglalkoztatottak 2. melléklet szerinti adatait.

 (2) A  védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatottak 2.  melléklet szerinti 
adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelentik a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének. 
Az adatváltozást a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 8 napon belül átvezeti.

 (3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a 2. mellékletben meghatározott adatokat a biztonsági feladatot 
ellátó foglalkoztatottak jogviszonyának megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

 (4) A  védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei a  feladatkörükkel összefüggésben az  (1)  bekezdésben 
meghatározott cél érdekében a  kiértesítéssel és a  riasztással kapcsolatos nyilvántartáshoz az  adatszolgáltatást 
a 66. § (3) bekezdése alapján teljesítik.
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27. A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi igazgatási szerveinek gazdasági és anyagi 
szolgáltatással összefüggő adatnyilvántartása

63. § (1) A  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel összefüggő területi, helyi és települési szintű feladatai 
teljesítése érdekében, a  területi védelmi bizottság elnöke, a  helyi védelmi bizottság elnöke és a  polgármester 
hatáskörébe tartozó igénybevételi jog gyakorlásának segítése, a  területi, a  helyi és a  települési szintű gazdasági 
és anyagi szolgáltatások és a  gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettek körének megállapítása, valamint 
a gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételének területi, helyi és települési szintű tervezése és végrehajtásának 
koordinálása céljából a területi bizottság elnöke, a helyi védelmi bizottság elnöke és a polgármester a 3. melléklet 
szerinti, valamint kormányrendelet által előírt ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre vonatkozó műszaki, 
technikai adatokról nyilvántartást vezet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba betekintésre jogosult
a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
b) a honvédelemért felelős miniszter,
c) a védelemgazdaság központi tervező szerve,
d) a Honvédség parancsnoka,
e) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint
f ) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.

 (3) Az (1) bekezdés szerint nyilvántartott adatok a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére kötelezés 
időtartama alatt kezelhetők.

 (4) A  gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett a  bejelentett adatok változásáról, szolgáltatási tevékenységének 
a megszűnéséről vagy megszüntetéséről 8 napon belül, a változási adatok megküldésével értesíti a területi védelmi 
bizottság elnökét.

28. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatással összefüggő adatok nyilvántartásához

64. § (1) A  területi, helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében a  gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett 
ingatlan, szolgáltatás, technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult, valamint a szolgáltatást 
nyújtó a  gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételének tervezése és végrehajtásának koordinálása céljából, 
a területi védelmi bizottság elnökének, a helyi védelmi bizottság elnökének vagy a polgármesternek a megkeresése 
alapján adatszolgáltatást teljesít a 3. mellékletben meghatározott, valamint kormányrendelet által előírt ingatlanra, 
szolgáltatásra, technikai eszközre vonatkozó műszaki, technikai adatok körében.

 (2) Az adatszolgáltatás során – hadiállapot és szükségállapot idején kívül – a szolgáltatásra kötelezett nem kötelezhető 
olyan, az  üzletvitelével kapcsolatos adat szolgáltatására, amely nem függ össze a  szolgáltatás teljesítésével.  
Nem kötelezhető különösen:
a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b) a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,
c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,
d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra és vagyoni értéket képviselő know-how-ra vonatkozó,
e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó és
f ) a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási
adat szolgáltatására.

29. A védelemgazdasági alapterv összeállításával kapcsolatos adatszolgáltatás

65. § (1) A  védelemgazdasági tervezéshez a  25.  § (2)  bekezdése szerinti védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt 
vevő szervek a 4. melléklet szerinti adatkörben adatszolgáltatást teljesítenek.

 (2) A védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei a közölt adatokat – a  tervezési rendnek megfelelően – központi, 
ágazati és területi szinten gyűjti be. A  közölt adatokat csak a  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú 
felkészítésével kapcsolatos célokra lehet felhasználni.

 (3) A  védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervek az  adatszolgáltatást a  nemzetgazdaság védelmi 
felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló jogszabályban meghatározott tervezési 
adatlapok kitöltésével és a védelmi és biztonsági célú adatkezelés szerve részére történő visszaküldésével teljesítik 
a szerv által megadott határidőig.
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 (4) A  védelmi és biztonsági célú adatkezelés szervei a  gazdaságfelkészítési tervezés információs hátterének 
biztosításához a  nemzetgazdasági folyamatokat leíró igazgatási célú adatbázisok aktuális adatállományából, 
valamint a hivatalos statisztikai adatokra vonatkozóan eseti jelleggel, adatszolgáltatást kérhetnek.

 (5) A 4. melléklet szerinti adatok a kötelezés időtartama alatt kezelhetők.

30. A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének adatkezelése

66. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági igazgatás állami szerveinek összehangolt 
feladatellátásának megszervezése, valamint az eseti operatív döntések megalapozása céljából, kizárólag az e célok 
elérése érdekében az  52.  §-ban, az  53.  § (1)  bekezdésében, valamint a  71.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatokkal összefüggő, valamint a (2) bekezdés szerinti adatokat kezeli.

 (2) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a  védelmi és biztonsági esemény megelőzése, megismerése, 
felderítése és kiterjedésének megakadályozása érdekében, valamint az  összehangolt védelmi tevékenység 
elrendelése esetén az  állami szervek összehangolt feladatellátása céljából, kizárólag az  e  célok elérése érdekében 
elengedhetetlenül szükséges – az adattakarékosság elvét is figyelembe vevő – mértékben kezeli
a) a védelmi és biztonsági eseménnyel, valamint a 74. § szerinti körülménnyel érintett személyek,
b) az a) pontban meghatározott személyekkel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került személyek, valamint
c) a tevékenysége révén egyébként tudomására jutott személyek
adatkezelési céllal közvetlenül összefüggő személyes adatait.

 (3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az érintett azonosítását lehetővé tevő személyes adatot kizárólag 
a (4) és (5) bekezdésben meghatározott módon akkor ismerhet meg és akkor kezelhet, ha az a védelmi és biztonsági 
esemény megelőzése, megismerése, felderítése és megakadályozása érdekében, valamint az összehangolt védelmi 
tevékenység elrendelése esetén valamely halaszthatatlan intézkedés megtételéhez elengedhetetlenül szükséges, és 
egyúttal megalapozottan feltehető, hogy
a) az  intézkedés az  érintett azonosítását lehetővé tevő személyes adat személyazonosításra alkalmatlanná 

tétele, álnevesítése vagy más – az  érintett azonosítását nem igénylő – adat megismerése útján nem volna 
megtehető, vagy

b) az intézkedés az a) pont szerinti módon való megtétele az intézkedés sikeressége szempontjából aránytalan 
nehézséggel vagy sérelemmel járna.

 (4) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a  (3)  bekezdés szerint megismert, az  érintett azonosítását 
lehetővé tevő egészségügyi adatnak nem minősülő adatot – ha jogszabály vagy az  EU kötelező jogi aktusa 
másként nem rendelkezik – kizárólag a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve, annak munkaszervezete 
tevékenységében az  intézkedés megtétele érdekében közvetlenül részt vevő személy ismerheti meg, egyebekben 
az  ilyen adatot más, az  intézkedésben közvetlenül részt vevő személy számára csak az  adat személyazonosításra 
alkalmatlanná tételét vagy álnevesítését követően lehet megismerhetővé tenni.

 (5) A  (2)  bekezdés szerint megismert, az  érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adatot – ha jogszabály 
vagy az  EU kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – kizárólag a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szerve, annak munkaszervezete tevékenységében az intézkedés megtétele érdekében közvetlenül részt vevő orvos 
ismerheti meg, egyebekben az  ilyen adatot más, az  intézkedésben közvetlenül részt vevő személy számára csak 
az adat személyazonosításra alkalmatlanná tételét vagy álnevesítését követően lehet megismerhetővé tenni.

67. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági célú adatot
a) az érintettnek az e törvényben előírt kötelező adatszolgáltatása alapján,
b) adatkezelést végző szerv adatszolgáltatása alapján vagy
c) közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján megvalósuló adatszolgáltatás alapján,
a védelmi és biztonsági feladat ellátásához feltétlenül szükséges időtartamig kezeli, amelynek szükségességét 
háromévente felülvizsgálja.

 (2) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja tekintetében a  védelmi és 
biztonsági célú adatokat
a) a védelmi és biztonsági szervezetek 48. §-ban meghatározott feladataival összefüggő,
b) az  a)  pontba nem tartozó, honvédelmi törvényben meghatározott honvédelmi szervezetek a  törvényben 

előírt védelmi és biztonsági igazgatási tevékenységgel összefüggő,
c) a területi és helyi védelmi bizottságok 54. §, 56. § szerinti feladataival összefüggő,
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d) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv, e  tevékenységgel 
összefüggő,

e) a 49. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervezetek 
49. § (2) bekezdésében meghatározott feladataival kapcsolatos

adatszolgáltatása alapján kezeli.
 (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok és a terrorizmust elhárító szerv által kezelt adatok tekintetében az adatszolgáltatást 

az érintett főigazgató nemzetbiztonsági érdekből megtagadhatja.
 (4) A közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján együttműködő szerv adatkezelési rendszere elérését biztosító felülete 

kiépítésének és működtetésének költségét az adatot szolgáltató szerv viseli, az azon keresztül történő adatelérést 
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének térítésmentesen biztosítja.

 (5) A közvetlen elektronikus adatkapcsolatot olyan módon kell megvalósítani, hogy
a) a védelmi és biztonsági célú adat elérését tegye lehetővé,
b) annak jogszerűsége, célhoz kötöttsége, továbbá az  adathoz hozzáférő személy egyéni felelőssége 

megállapítható legyen,
c) ne veszélyeztesse az adatot szolgáltató szerv hatékony működését.

 (6) Ezen alcím alkalmazásában közvetlen elektronikus adatkapcsolat a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
által meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő számítástechnikai alkalmazás, amely az együttműködő 
szerv által kiépített felületen keresztül lehetővé teszi az  e  törvényben meghatározottak szerinti dokumentált 
adatátadást.

 (7) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve automatizált adatkezelési rendszerében – naplórendszerében –  
a  meghatározottak szerint rögzíti a  nyilvántartásban végzett adatkezelési művelettel összefüggő alábbi 
információkat:
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

 (8) Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági 
követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

 (9) Az  elektronikus naplóhoz a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), 
továbbá a  (8)  bekezdésben meghatározott célból jogszabályban meghatározott tevékenységet folytató személy 
és szervezet részére – azok erre irányuló kérelmére – az adatkezelő és az adatfeldolgozó hozzáférést biztosít, abból 
részükre adatot továbbít.

 (10) Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt 
adat törlését követő tíz évig kell megőrizni.

31. A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének adatigénylése

68. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a  védelmi és biztonsági eseményt megalapozó körülmény 
megelőzése, megismerése, felderítése és kiterjedésének megakadályozása, valamint az  állami szervek 
összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából, kizárólag az  e  cél elérése érdekében elengedhetetlenül 
szükséges – az  adattakarékosság elvét is figyelembe vevő – mértékben, az  e  §-ban meghatározott feltételekkel –  
a  66.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerint adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely ezen adatszolgáltatásnak köteles haladéktalanul, ingyenesen 
eleget tenni.

 (2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kérelem megküldését 
megelőzően a  Hatóságot megkeresi az  adatszolgáltatási kérelemmel összefüggő – különösen az  adatkezelés 
jogszerűségével, terjedelmével, módjával kapcsolatos – előzetes véleménye megismerése érdekében.

 (3) A (2) bekezdés szerinti, a Hatóság véleménye megismerésére irányuló megkeresésben a Hatóságot tájékoztatni kell
a) a tervezett adatszolgáltatás céljáról,
b) a  tervezett adatszolgáltatás tárgyát képező adatokról és adatkörökről, az  érintett személyes adatok 

kategóriáról, illetve az adatkezelés tervezett terjedelméről,
c) a tervezett adatszolgáltatás érdekében a megkeresendő adatkezelőkről,
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d) a  tervezett adatszolgáltatással érintett természetes személyek számáról, az  adatszolgáltatás nyomán 
megvalósuló adatkezelés tervezett időtartamáról, valamint

e) a  tervezett adatszolgáltatással érintett természetes személyek alapvető jogai érvényesülését biztosító 
garanciákról, valamint az  adatkezelés során vagy a  tervezett adatkezelés későbbi szakaszában esetlegesen 
alkalmazható további garanciák biztosítása – így különösen az adatok álnevesítése vagy személyazonosításra 
alkalmatlanná tétele – lehetőségéről.

 (4) Az  (2) és (3)  bekezdés szerinti kérelem nyomán a  Hatóság haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 
a  tervezett adatszolgáltatási kérelemre vonatkozó írásos véleményét a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervének megküldi. A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a  Hatóság véleményében rögzített 
megállapításokat haladéktalanul megvizsgálja és szükség esetén intézkedik az  adatszolgáltatási kérelem 
felülvizsgálatáról.

 (5) Ha a  (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kérelemhez szükséges vélemény megismerése az  adatszolgáltatás 
céljául megjelölt intézkedés megtétele szempontjából olyan nagyfokú késedelemmel járna, amely 
az adatkéréssel elérni kívánt cél elérését jelentősen veszélyeztetné vagy ellehetetlenítené, az  (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatási kérelem a Hatóság előzetes véleményének megismerése nélkül is előterjeszthető. E körülményről, 
az  adatszolgáltatási kérelem (3)  bekezdés szerinti tartalmáról, valamint a  véleménykérés előzetes megismerése 
mellőzésének indokairól az adatszolgáltatási kérelem megküldésével egyidejűleg a Hatóságot is értesíteni kell.

 (6) A Hatóság az (5) bekezdés alkalmazása esetén is jogosult az adatszolgáltatási kérelemmel összefüggő véleményét 
a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére – utólagosan – megküldeni. A  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szerve a  Hatóság utólagos véleményében rögzített megállapításokat haladéktalanul 
megvizsgálja és
a) szükség esetén intézkedik az adatszolgáltatási kérelem felülvizsgálatáról, vagy
b) ha az adatszolgáltatásra a kérelem nyomán már sor került, az adatszolgáltatási kérelem nyomán megismert 

személyes adatok kezelésének szükségességét felülvizsgálja azzal, hogy e  felülvizsgálat körülményeit és 
eredményét dokumentálja, illetve e  dokumentációt a  különleges jogrend megszűnését követő tíz évig 
megőrzi és azt Hatóság kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

32. A védelmi és biztonsági igazgatás rendszerével összefüggő adat- és információáramlás sajátos 
szabályai

69. § (1) A  védelmi és biztonsági feladatok ellátása körében a  jogszabályban e  feladatok ellátására kijelölt szervek vezetői 
felelősek a védelmi és biztonsági célú feladatellátással összefüggő információk védelméért.

 (2) A  védelmi és biztonsági feladatok ellátásával összefüggő nemzeti, NATO, EU, külföldi minősített adatok, továbbá 
a  kormányzati döntés-előkészítéshez, illetve a  honvédelmi törvényben meghatározottakhoz kapcsolódó nem 
nyilvános adatok fokozott védelme érdekében
a) a védelmi és biztonsági szervezeteknél,
b) a minisztériumoknál,
c) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervénél,
d) az 1. mellékletben meghatározott védelmi és biztonsági feladatokat ellátó szerveknél, valamint
e) a Kormány által rendeletben meghatározott kormányzati igazgatási szerveknél
biztosítani kell azokat a feltételeket, amelyek a  jelen bekezdésben meghatározott adatok biztonságos kezeléséhez 
szükségesek.

 (3) A (2) bekezdés vonatkozásában biztosítani kell azokat a technikai feltételeket, amelyek
a) nemzeti minősített adat kezelésére és elektronikus továbbítására,
b) NATO, EU és minősített adatok kölcsönös védelmére irányuló kétoldalú megállapodás szerinti külföldi 

minősített adat kezelésére és elektronikus továbbítására, valamint
c) nemzeti és NATO minősített adat együttes kezelésére és elektronikus továbbítására
alkalmas.

 (4) A  (2)  bekezdésben meghatározott szervek tekintetében a  Kormány – a  minősített adatok védelmének 
elsődlegessége mellett – meghatározza azon vezetők körét, akik tekintetében az  érintett szervek kötelesek 
a személyhez kötött, védett kommunikációs feltételek biztosítására.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 5385

 (5) A (4) bekezdés szerinti személyhez kötött, védett kommunikációs feltételek kialakítása tekintetében biztosítani kell, 
hogy
a) a (2) bekezdés szerinti szervek vezetői számára rendelkezésre álljon egy minden fél számára elérhető védett 

kommunikációs platform,
b) az  a)  pont alá nem tartozó személyek tekintetében olyan technikai megoldások kerüljenek alkalmazásra, 

amelyek lehetővé teszik az  információk védelmének hálózatos érvényesítését és e  körben különösen 
a honvédelmi és a polgári információk elkülönítését.

VIII. FEJEZET
VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BÍRSÁG

70. § (1) A  fővárosi és a  megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) – ha törvény súlyosabb 
jogkövetkezmény alkalmazását nem rendeli – védelmi és biztonsági bírságot szab ki,
a) ha az e törvényben meghatározott polgári védelmi, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 

teljesítésére kötelezett a kötelezettségnek nem vagy nem megfelelően tesz eleget,
b) ha a  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő kötelezettség teljesítésére 

kötelezett a kötelezettségének nem tesz eleget, valamint
c) ha valaki az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben e törvény alapján bevezetett szabályokat 

megszegi.
 (2) A  kormányhivatal a  védelmi és biztonsági bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a  védelmi és biztonsági 

igazgatás központi szerve, a  területi védelmi bizottság elnöke, elnökhelyettese, a  helyi védelmi bizottság elnök, 
a polgármester, valamint az e törvény alapján védelmi és biztonsági igazgatási feladatokat ellátó ágazati igazgatási 
szervek vezetője kezdeményezése alapján folytatja le.

 (3) A  védelmi és biztonsági bírság kiszabására irányuló eljárás a  (2)  bekezdés alapján kezdeményezésre jogosult 
indítványára a  kormányhivatalhoz történt megérkezésétől számított negyvenöt napon belül, de legkésőbb 
a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg.

IX. FEJEZET
A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI CÉLÚ RIASZTÁS RENDSZERE

33. A védelmi és biztonsági célú riasztási rendszer rendeltetése és tagozódása

71. § (1) A védelmi és biztonsági szervezetek, valamint a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szerveknek, 
szervezeteknek a védelmi és biztonsági eseményekre való rugalmas, összehangolt és hatékony reagálása érdekében 
védelmi és biztonsági célú riasztási rendszer működik.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott riasztási rendszer működtetését a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szerve koordinálja.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott riasztási rendszer
a) állami és
b) lakossági
riasztási és tájékoztatási eljárásrendekre tagozódik.

X. FEJEZET
VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI CÉLÚ ELLENŐRZÉSEK ÉS GYAKORLATOK

34. A védelmi és biztonsági feladatok ellátásával összefüggő kötelezettségek ellenőrzése

72. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve ellenőrzi az  e  törvényben és a  kapcsolódó jogszabályokban 
meghatározott védelmi és biztonsági feladatok ellátásából fakadó kötelezettségek teljesítését a  minisztériumok, 
a  Miniszterelnöki Kormányiroda, a  kormányzati főhivatalok, központi hivatalok és a  nemzetbiztonsági szolgálatok 
körében.
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 (2) Az ellenőrzés magában foglalja a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggésben különösen
a) a tervezés,
b) a szervezés,
c) a képzés és kiképzés,
d) a felkészülés, valamint
e) a feladat-végrehajtás
hatékonyságára, eredményességére, kormányzati összehangolás keretében meghatározottaknak való 
megfelelésére irányuló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési 
tevékenységeket.

 (3) A  nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzését a  nemzetbiztonsági érdek elsődlegességével kell végrehajtani, 
amelynek során a nemzetbiztonsági tevékenység nem vizsgálható.

35. A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában résztvevő állami szervek gyakorlatainak közös 
szabályai

73. § (1) A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő állami szervek – a katonai gyakorlatokat ide nem értve –  
felkészítések, gyakorlások és gyakorlatok (a továbbiakban együtt: gyakorlatok) keretében készülnek fel a védelmi és 
biztonsági feladatok ellátására.

 (2) A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő állami szervek széles körét érintő, összkormányzati jellegű, 
kötelező gyakorlatokat a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által előterjesztett éves ütemezés szerint 
a Kormány rendeli el, amely nem érinti az ágazatok által szervezett gyakorlatokat.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelező gyakorlatok lehetnek
a) több védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervet, továbbá azok központi és területi szintű 

szerveit érintő, vagy
b) egyes védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szerveket vagy több szervet, de csak a központi 

vagy csak a területi szinten érintő gyakorlatok.
 (4) A  (2)  bekezdés szerinti gyakorlatok végrehajtását a  Kormány által jóváhagyott ütemezés szerint a  védelmi és 

biztonsági igazgatás központi szerve értékeli, amiről évenként beszámol a Kormánynak.
 (5) A  védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő állami szervek vezetői, valamint azok irányítói 

a  szervezetük, valamint az  irányításuk alá tartozó szervek tekintetében gyakorlatokat rendelhetnek el  
(a továbbiakban: ágazati gyakorlatok), amelyekbe megállapodás alapján más védelmi és biztonsági feladatok 
ellátásában részt vevő szervet, szervezetet is bevonhatnak. Az ágazati gyakorlatot elrendelő szervezet a védelmi és 
biztonsági igazgatás központi szervét előzetesen tájékoztatja a tervezett gyakorlatról.

 (6) A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő gyakorlatok során jogszabály eltérő rendelkezésének a hiányában
a) a fegyver és éles lőszer, valamint robbanószer, elektronikus hadviselésre rendszeresített eszköz használatával 

járó feladatok csak az  erre törvényben feljogosított szervek lőterein, gyakorlóterein, illetve gyakorló 
eszközein, vagy erre szolgáló helyszínein valósíthatók meg,

b) a  fegyverviseléssel, valamint jogszabályban meghatározott pirotechnikai eszközök és elektronikus 
hadviselésre rendszeresített eszközök alkalmazásával járó feladatok ellátása közterületen is elrendelhető 
az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv előzetes értesítése és az  általa meghatározott 
intézkedések foganatosítása, továbbá a lakosság előzetes tájékoztatása mellett,

c) a védelmi és biztonsági szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatait érintő gyakorlatok során korlátozható 
e szolgálatok lakossági hozzáférése,

d) közigazgatási szervet érintő gyakorlat esetén a  lakosság előzetes tájékoztatása mellett az  ügyfélfogadás 
korlátozható, vagy a  gyakorlat idejére felfüggeszthető, amely nem eredményezheti az  ügyfél jelentős 
érdekének sérelmét,

e) közcélú szolgáltatást érintő gyakorlat esetén a lakosság előzetes és a gyakorlat eseményei során is folyamatos 
tájékoztatása mellett a szolgáltatás korlátozható,

f ) a  gyakorlattal érintett közterületek és közlekedési útvonalak forgalma az  erre törvényben felhatalmazott 
szervek által korlátozható, valamint

g) a  gyakorlattal érintett elektronikus hírközlő hálózatok használata, illetve az  elektronikus adatok és 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások hozzáférése az erre törvényben felhatalmazott szervek 
által korlátozható.
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 (7) A (6) bekezdésben meghatározott korlátozások nem veszélyeztethetik a közrend, a közbiztonság, továbbá az élet- 
és vagyonbiztonság megóvása érdekében szükséges ügyeleti, ügyfélfogadási, továbbá közszolgáltatási ellátások 
folytonosságát.

 (8) A  (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó gyakorlatokra nézve ágazati jogszabály – az  e  törvényben 
meghatározottakra figyelemmel – további szabályokat határozhat meg.

HARMADIK RÉSZ
AZ ÖSSZEHANGOLT VÉDELMI TEVÉKENYSÉG ÉS A VÁLSÁGKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 
SZÖVETSÉGESI FELADATOK

XI. FEJEZET
AZ ÖSSZEHANGOLT VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

36. Az összehangolt védelmi tevékenység keretei

74. § (1) A  Kormány súlyos vagy elhúzódó védelmi és biztonsági esemény esetén rendeletben dönthet az  összehangolt 
védelmi tevékenység elrendeléséről, ha annak kezelése több védelmi és biztonsági szervezet, illetve közigazgatási 
szerv hatáskörét együttesen érinti, valamint az  e  törvényben az  összehangolt védelmi tevékenység esetére 
meghatározott vagy a  NATO Válságreagálási Rendszerében meghatározott intézkedések alkalmazását teszi 
szükségessé.

 (2) A  Kormány az  összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről és az  irányítása alá tartozó állami szervek ezzel 
összefüggő konkrét együttműködésének részletes szabályairól rendeletben dönt. A  Kormány rendeletével  
– az összehangolt védelmi tevékenység ellátása érdekében – az irányítása alatt álló központi államigazgatási szervek 
tekintetében a feladat- és hatáskörök ellátására ideiglenesen egyedi hatásköri és illetékességi szabályokat állapíthat 
meg, amely nem veszélyeztetheti az  érintett központi államigazgatási szerv Alaptörvényben vagy törvényben 
rögzített alapfeladatainak ellátását, továbbá nem veszélyeztetheti a  közfeladat megfelelő, hatékony és szakszerű 
ellátását.

 (3) Az  összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről, annak okairól és a  Kormány által az  összehangolt védelmi 
tevékenység foganatosításával összefüggésben tervezett főbb döntésekről a  Kormány köteles tájékoztatni 
a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező bizottságát.

 (4) Az  összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről a  lakosságot – a  nemzetbiztonsági érdek védelmének 
elsőbbségével – kormányrendeletben meghatározottak szerint azonnali hatállyal tájékoztatni kell és gondoskodni 
kell a lakosságtájékoztatás folyamatosságáról.

37. Az összehangolt védelmi tevékenység irányítása és a részt vevő szervek feladatai

75. § (1) Az összehangolt védelmi tevékenységgel kapcsolatos
a) döntés-előkészítést,
b) kormányzati kommunikációs feladatokat,
c) műveletek irányítását, valamint
d) a Kormány által bevezetett intézkedések végrehajtását
a Kormány kijelölt tagja – a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének együttműködésével – hangolja 
össze a Kormány által meghatározott szempontokra figyelemmel.

 (2) A  Kormány (1)  bekezdés szerint kijelölt tagja javaslatot tehet a  Kormánynak – illetve a  Kormány feladat- és 
hatáskörrel rendelkező tagjának –
a) az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggő intézkedések elrendelésére,
b) a NATO Válságreagálási Rendszerébe tartozó intézkedések bevezetésére,
c) törvényben meghatározott válsághelyzeti intézkedés elrendelésére, valamint
d) az összehangolt védelmi tevékenységhez szükséges további védelmi és biztonsági erők bevonására.

 (3) A  Kormány (1)  bekezdés szerint kijelölt tagja köteles a  Kormánynak azonnal jelenteni, ha úgy értékeli,  
hogy az összehangolt védelmi tevékenység elrendelésére okot adó körülmények hatékony kezeléséhez különleges 
jogrend kihirdetése lenne indokolt.



5388 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 120. szám 

38. Az összehangolt védelmi tevékenység keretében bevezethető intézkedések

76. § (1) A Kormány rendeletben az összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén elrendelheti
a) egyes útvonalakon a közlekedés időszakos korlátozását,
b) az államhatár rendjének fokozott ellenőrzését,
c) az államhatáron történő átlépés fokozott ellenőrzését, illetve időszakos korlátozását,
d) az ország egyes területeit érintő személyforgalom és szállítási tevékenység korlátozását,
e) egyes – az  összehangolt védelmi tevékenység elrendelésére okot adó esemény jellegével összefüggő – 

intézmény, létesítmény, rendezvény látogatásának és szervezésének korlátozását,
f ) a kijelölt közterületek és intézmények biztonságának fokozását szolgáló megközelítés-korlátozási, ellenőrzési 

és védelmi rendszabályok alkalmazását,
g) az  összehangolt védelmi tevékenység elrendelésére okot adó eseményekhez kapcsolódó, különösen 

veszélyes személyek elfogása tekintetében a  védelmi és biztonsági szervek erre kijelölt erőinek közös 
igénybevételét,

h) a köznevelésre, felsőoktatásra, szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó kiegészítő szabályok alkalmazását,
i) az  a–h)  pontban nem szereplő egyéb, törvényben meghatározott, az  összehangolt védelmi tevékenységet 

megalapozó esemény kezelésével, felszámolásával, továbbá káros hatásainak megelőzésével, illetve 
elhárításával közvetlenül összefüggő – alapjogot nem korlátozó – intézkedés bevezetését.

 (2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörében kizárólag
a) az összehangolt védelmi tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő, és
b) az  összehangolt védelmi tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékű, az  összehangolt 

védelmi tevékenységet megalapozó esemény kezelésével, felszámolásával, továbbá káros hatásainak 
megelőzésével, illetve elhárításával arányos

intézkedéseket hozhat meg.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti intézkedések ellensúlyozására köteles minden lehetséges intézkedést megtenni 

a lakosság ellátása és az esetleges károk enyhítése érdekében.
 (4) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti intézkedéseket az  elrendelésre okot adó körülményekhez igazodó módon, 

az  ország meghatározott földrajzi területére, meghatározott időre, de legfeljebb három hónapra vezetheti be. 
A  bevezetett intézkedések hatályát a  Kormány szükség szerinti alkalommal három hónappal meghosszabbíthatja, 
a meghosszabbítás okairól azonban köteles a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladatkörrel 
rendelkező bizottságát tájékoztatni.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti intézkedések tekintetében a  Kormány elrendelheti a  Honvédség közreműködését 
a kapcsolódó rendőrségi feladatok ellátásában, törvényben meghatározott részletes szabályok szerint.

XII. FEJEZET
A NATO VÁLSÁGREAGÁLÁSI RENDSZERÉVEL ÉS AZ EU VÁLSÁGKEZELÉS FELADATAIVAL ÖSSZEFÜGGŐ 
HAZAI SZABÁLYOK

39. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer 
alkalmazásának, és az EU válságkezelésben való nemzeti részvétel alapvető szabályai

77. § (1) A  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer keretében hozott döntések 
részeként az állami szervek által foganatosítandó intézkedések vezethetők be.

 (2) A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer intézkedéseit kell alkalmazni:
a) ha a NATO kezdeményezte a tagállamoknál a válságreagálási intézkedések bevezetését;
b) ha a  NATO válságreagálási intézkedései szövetségi szintű bevezetésének Magyarország általi 

kezdeményezése, illetve szövetséges fegyveres erők magyarországi alkalmazása vagy más szövetségi 
válságreagáló képesség magyarországi igénybe vétele szükséges és a kialakult vagy fenyegető válsághelyzet 
szerinti nemzeti intézkedés bevezetésére jogosult szerv így dönt;

c) a  NATO Válságreagálási Rendszert alkalmazó nemzetközi vagy nemzeti gyakorlatok során, továbbá az  erre 
való felkészülés során vagy

d) sajátos nemzeti érdekből, a NATO Válságreagálási Rendszertől függetlenül a Kormány ilyen döntése esetén.
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 (3) Ha a  NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben meghatározott 
intézkedések alkalmazása jogkorlátozást tesz szükségessé, arról a  lakosságot az  elrendeléssel egyidejűleg 
tájékoztatni kell.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a bevezetett intézkedések foganatosítása során a védelmi és biztonsági 
szervezetek az e törvényben és a feladataikat meghatározó törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő 
eszközök alkalmazására jogosultak.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdés szerinti intézkedések csak a  bevezetésre okot adó védelmi és biztonsági érdek 
érvényesítéséhez szükséges mértékű jogkorlátozással párosulhatnak.

 (6) Az EU válságkezelés megosztott hatáskör alapján működő intézményeihez és mechanizmusaihoz tartozó riasztási, 
értesítési és tájékoztatási feladatokat a védelmi és biztonsági szervezetek az uniós jognak megfelelően hajtják végre.

 (7) Az  EU válságkezeléshez kapcsolódó, nemzeti hatáskörbe tartozó döntések előkészítésében és meghozatalában, 
valamint e döntésekből származó feladatok végrehajtásában a nemzeti jog eljárásrendjeit kell alkalmazni.

40. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer 
alkalmazásával összefüggő állami feladatok

78. § (1) A NATO Válságreagálási Rendszerének alkalmazásával összefüggő
a) felkészülési,
b) együttműködési,
c) tájékoztatási, valamint
d) végrehajtási
feladatokat az állami szervek a Kormány rendeletében meghatározottak szerint hajtják végre.

 (2) A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer intézkedéseinek alkalmazása 
érdekében egyes állami szervek működése, ügyfélfogadása a  védelmi és biztonsági érdek érvényesítéséhez 
szükséges mértékben korlátozható.

 (3) A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésével kapcsolatos 
állami feladatok ellátására való felkészülést, valamint azok végrehajtását a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szerve koordinálja.

 (4) A  Kormány a  NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetését 
támogató infrastruktúrát alakít ki és működtet.

NEGYEDIK RÉSZ
A KÜLÖNLEGES JOGRENDI FELKÉSZÜLÉSRE ÉS MŰKÖDÉSRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK, 
VALAMINT A BEVEZETHETŐ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK KÖRE

XIII. FEJEZET
A KÜLÖNLEGES JOGRENDI FELKÉSZÜLÉS ÉS MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

41. A különleges jogrendi felkészülés keretei

79. §  A Kormány a  hadiállapot vagy a  szükségállapot kihirdetésének kezdeményezésére, illetve a  veszélyhelyzet 
kihirdetésére irányuló kormányülés megkezdése előtt elrendelheti
a) a védelmi és biztonsági szervezetek,
b) a védelmi és biztonsági igazgatás,
c) a jogszabályban különleges jogrendi feladatok ellátására kijelölt kormányzati igazgatási szervek
fokozott készenlétét, illetve intézkedhet az  ehhez szükséges mértékben a  rendkívüli munkavégzés azonnali 
elrendelésére.
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42. A különleges jogrendi működés

80. § (1) A Kormány
a) a hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésének kezdeményezését követően,
b) hadiállapot idején,
c) szükségállapot idején,
d) veszélyhelyzet idején
az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság 
stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 
rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti hatáskörét
a) a személyes szabadsággal és az életkörülményekkel összefüggő,
b) a gazdaság- és ellátásbiztonsággal összefüggő,
c) a közösségeket érintő biztonsági célú korlátozásokkal és a lakosság tájékoztatásával összefüggő,
d) az állami és önkormányzati működéssel összefüggő,
e) a törvényes rend, a közrend és a közbiztonság megóvásával vagy helyreállításával összefüggő,
f ) az országvédelemmel és országmozgósítással összefüggő,
g) az a)–f ) pontban nem szereplő egyéb, a hadiállapotot, a szükségállapotot, a veszélyhelyzetet kiváltó esemény 

megelőzésével, kezelésével, felszámolásával, továbbá káros hatásainak megelőzésével, illetve elhárításával 
közvetlenül összefüggő

szabályozási tárgykörökben gyakorolhatja.
 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti hatáskörét – a  hadiállapotot, a  szükségállapotot, a  veszélyhelyzetet kiváltó 

eseményhez igazodó szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a hadiállapotot, a szükségállapotot, 
a  veszélyhelyzetet kiváltó esemény megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, 
illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.

 (4) A  Kormány az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  (1)  bekezdés szerinti hatáskörét – a  (3)  bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – kizárólag olyan intézkedések bevezetésével összefüggésben gyakorolhatja, amelyek 
az azonnali reagálás érdekében, a kezelendő fenyegetéshez igazodó mértékben szükségesek és arányosak.

 (5) Veszélyhelyzetben a  települési önkormányzat képviselő-testületének, a  fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a  polgármester, illetve a  főpolgármester, a  megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről,  
ha a szolgáltatás a települést is érinti.

81. § (1) Különleges jogrendben a  80.  § (3)  bekezdése szerinti célok érdekében az  alapvető jogok korlátozására kizárólag 
a  különleges jogrendet kiváltó eseményhez igazodó feltétlenül szükséges mértékben, az  elérni kívánt céllal 
arányosan kerülhet sor.

 (2) Különleges jogrendben az  alapvető jogok felfüggesztésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az  alapvető jogok 
(1)  bekezdés szerinti korlátozása a  80.  § (3)  bekezdése szerinti cél érdekében nem elégséges, és a  különleges 
jogrendet kiváltó esemény megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve 
elhárítása más módon nem garantálható.

 (3) Az  alapvető jogok korlátozásával és felfüggesztésével összefüggő, (1) és (2)  bekezdés szerinti követelményektől 
eltérni nem lehet, azok érvényesülését a  Kormány folyamatosan biztosítani köteles. Ha az  alapvető jog 
korlátozásának vagy felfüggesztésének (1) és (2)  bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, a  Kormány 
haladéktalanul köteles gondoskodni az alapvető jog korlátozásának vagy felfüggesztésének megszüntetéséről.

82. § (1) A  80.  § (1)  bekezdése, illetve a  80.  § (4)  bekezdése szerinti rendeletet a  lineáris műsorszolgáltatók hírműsoraiban, 
a  napilapokban, az  internetes hírmegosztó portálokon, valamint hirdetmény útján térítésmentesen, az  aláírás 
napján ki lehet hirdetni.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott kihirdetés bármely okból akadályba ütközne, a  kihirdetést a  rendvédelmi 
szervek és a Honvédség technikai eszközeinek igénybevételével kell a lehetséges mértékben megvalósítani.
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ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

43. Felhatalmazó rendelkezések

83. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
 1.  az e törvényben szabályozott védelmi és biztonsági kötelezettségekkel összefüggő részletes szabályokat,
 2.  a  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése, a  gazdaságmozgósítás és az  annak keretében 

bevezethető intézkedések részletes szabályait,
 3.  a védelmi és biztonsági tartalékolással összefüggő részletes szabályokat,
 4.  a gazdasági társaság honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek 

részére előírható ellátási kötelezettségének részletes szabályait, az  ellátási kötelezettség körébe tartozó 
termékeket és szolgáltatásokat, valamint ezeknek a honvédelmi, és rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint 
egyéb állami fegyveres szervek részére való átadásának-átvételének és azok ellentételezésének rendjét,

 5.  a  gazdasági és anyagi szolgáltatás elrendelése érdekében vezetett nyilvántartásban kezelt ingatlanra, 
szolgáltatásra, technikai eszközre vonatkozó műszaki adatokat,

 6.  a védelmi és biztonsági célú felkészítésen és továbbképzésen kötelezően résztvevők körét, továbbá a képzési 
rendszerrel összefüggő részletes szabályokat,

 7.  a Kormány és a kormányzati igazgatás működési folytonosságát szolgáló létesítmények, eljárások, működési 
feltételek fenntartásával, fejlesztésével és üzemeltetésével, továbbá a  kapcsolódó speciális működési 
feltételekkel összefüggő részletes szabályokat,

 8.  a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét, a  védelmi és biztonsági igazgatási feladatokat ellátó 
szervek és személyek feladataira és működési rendjére, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás szakmai 
irányítására vonatkozó részletes szabályokat,

 9.  a  védelmi és biztonsági igazgatási feladatok ellátásával összefüggő minősített adatközlési feltételek 
kialakítására és fenntartására, a  védett kommunikáció kialakítására és működtetésére, valamint az  érintett 
kormányzati igazgatási szervek kijelölésére vonatkozó szabályokat,

10.  a  védelmi és biztonsági bírság mértékét, megállapításának szempontrendszerét, a  bírság megfizetése 
módjának és a kapcsolódó eljárásnak a részletes szabályait,

11.  a  nemzeti ellenálló képesség fokozásához szükséges programok, eljárások és támogatások részletes 
szabályait,

12.  a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Fórum működésének részletes szabályait,
13.  a védelmi és biztonsági célú ellenőrzések eljárási szabályait,
14.  a védelmi és biztonsági célú gyakorlatok tervezésének, szervezésének és végrehajtásának szabályait,
15.  az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggő állami szervek közötti együttműködés és koordináció, 

továbbá a nemzeti eseménykezelő központ működésének részletes szabályait,
16.  a  NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggő döntéshozatal és feladatellátás részletes szabályait, 

valamint az ezzel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer alkalmazásával összefüggő szabályokat,
17.  az  EU válságkezelés nemzeti feladataival összefüggő alapvető szabályokat, Magyarország képviseletének 

rendjét az  EU szervezeteinek döntés-előkészítési, vagy döntéshozatali szerveiben, valamint az  EU egyes 
szervezeteivel történő kapcsolattartás és információcsere rendjét,

18.  a védelmi és biztonsági tervezés részletes szabályait.

44. Hatályba léptető rendelkezések

84. §  Ez a törvény 2023. július 1-jén lép hatályba.
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45. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

85. § (1) E törvény
a) 6. § (1) bekezdés a)–d) pontja és 7. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (4), (5) és (6) bekezdése alapján,
b) 4. alcíme az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,
c) 5. alcíme az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
d) 79–81. §-a az Alaptörvény 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése alapján,
e) 82. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján,
f ) 86. §-a és 87. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
g) 91.  § (1)–(6)  bekezdése, 91.  § (7)  bekezdés a)–g)  pontja, és j)–k)  pontja, 91.  § (8)  bekezdés 

a)–h)  pontja, m)  pontja, és p)–s)  pontja az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk (3)  bekezdése,  
45. cikk (5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése alapján,

h) 92. § (5) bekezdés f ) pontja az Alaptörvény 52. cikk (5) bekezdése alapján,
i) 92. § (5) bekezdés g) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,
j) 92. § (5) bekezdés h) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

 (2) A  93.  § az  Alaptörvény 5.  cikk (4) és (7)  bekezdése alapján a  jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

46. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

86. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott 
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„22. ellátja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat.”

87. § (1) A  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 9.  § b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A nemzetbiztonsági szolgálatok)
„b) a nemzetbiztonsági érdek elsőbbségével ellátják a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 
törvény szerinti feladatokat;”

 (2) Az Nbtv. 44. § (2) bekezdésében a „Rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a bíróság, az ügyészség és a büntetés-
végrehajtási szervek” szövegrész helyébe a „Rendőrség, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szerve, a bíróság, az ügyészség és a büntetés-végrehajtási szervek” szöveg lép.

88. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi  
XLIII. törvény „A központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok” alcíme a  következő 5/B.  §-sal 
egészül ki:
„5/B.  § A központi államigazgatási szerv ellátja a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 
törvényben meghatározott feladatokat.”

89. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (9) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A NAV végzi továbbá)
„f ) a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti és a  különleges jogrendre 
történő felkészülés tekintetében jogszabályban meghatározott feladatokat.”

90. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 15. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  Hivatal ellátja a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott 
feladatokat és a  köztársasági elnök feladatellátásának válsághelyzetben és különleges jogrend idején történő 
folyamatos biztosítására való felkészülés tekintetében együttműködik a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervével, a rendőrséggel, a Magyar Honvédséggel, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.”
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91. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  e  törvényben meghatározott honvédelmi feladatok ellátása a  védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló törvényben meghatározottak érvényesítésével valósul meg.”

 (2) A Hvt. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyűlés állapítja meg a Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát.”

 (3) A Hvt. 21/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A honvédelmi veszélyhelyzetre e törvényben meghatározott szabályokat a védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló törvény szerinti összehangolt védelmi tevékenységre vonatkozó szabályokkal együtt kell 
alkalmazni, ha a  Kormány a  honvédelmi veszélyhelyzet miatt összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről 
dönt.”

 (4) A Hvt. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi ágazat tekintetében biztosítja a  védelmi és biztonsági 
tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott feladatok ágazati végrehajtását, valamint 
gondoskodik a honvédelmi szervezetek hatékony együttműködéséről a védelmi és biztonsági feladatok ellátásban 
részt vevő szervek, szervezetek, különösen a védelmi és biztonsági igazgatás szervei tekintetében.”

 (5) A Hvt. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Honvédség a feladatait a honvédelemben közreműködő más szervekkel együttműködve, valamint a védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározottak szerint hajtja végre.”

 (6) A Hvt. 36. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:)
„h) a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti feladatok katonai 
szakértelemmel és speciális eszközökkel történő támogatása.”

 (7) A Hvt.
a) 1.  § (4)  bekezdésében az  „A honvédelmi kötelezettségek” szövegrész helyébe az  „Az e  törvényben 

meghatározott honvédelmi kötelezettségek, valamint a  védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló törvény szerinti védelmi és biztonsági kötelezettségek honvédelmi érdekből 
történő” szöveg,

b) 18. § (2) bekezdés c) pontjában a „települési önkormányzatok” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok” 
szöveg,

c) 21.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „az f )  pontban meghatározott feladat” szövegrész helyébe az „annak” 
szöveg,

d) 21/A.  § (2)  bekezdésében a „rendkívüli állapotot, megelőző védelmi helyzetet, szükségállapotot, váratlan 
támadást és terrorveszélyhelyzetet” szövegrész helyébe a „hadiállapotot vagy szükségállapotot” szöveg,

e) 35.  § (1)  bekezdésében a  „rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben” szövegrész helyébe 
a „hadiállapotban” szöveg,

f ) 36.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „felhasználás” szövegrész helyébe a „részvétel a  védelmi és biztonsági 
tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti védelmi és válságkezelési feladatokban” szöveg,

g) 37. § (1) bekezdésében a „felhasználása” szövegrész helyébe a „közreműködése” szöveg,
h) 40. § (1) bekezdés c) pontjában a „rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet idején – a hadkötelezettség 

bevezetése után –” szövegrész helyébe az „a hadkötelezettség bevezetése után” szöveg,
i) 40.  § (2)  bekezdésében a  „megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején” szövegrész helyébe 

a „hadiállapot idején” szöveg,
j) 42/C.  § (1)  bekezdésében a  „megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot” szövegrész helyébe 

a „különleges jogrend” szöveg,
k) 80.  § 3.  pontjában a  „rendkívüli állapotban, szükségállapotban, megelőző védelmi helyzetben, 

terrorveszélyhelyzetben, valamint váratlan támadás” szövegrész helyébe a  „hadiállapot, szükségállapot” 
szöveg,

l) 83. § a) pontjában a „VII–IX. Fejezete” szövegrész helyébe a „VII. és VIII. Fejezete” szöveg, a „valamint 54. cikk 
(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése” szöveg

lép.
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 (8) Hatályát veszti a Hvt.
a) 7. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 10. alcíme,
c) 18. § (1) bekezdés e)–g) pontja,
d) 18. § (3) bekezdés f ), g) és h) pontja,
e) 21. § (1) bekezdés b), f ), h) és l) pontja,
f ) 21. § (3) bekezdése,
g) 17–20. alcíme,
h) III. Fejezete,
i) 34/B. §-ában a „valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatások” szövegrész,
j) 34/C. § d) és f ) pontja,
k) 22/H–J. alcíme,
l) 34/S. § (1) bekezdés d) és e) pontja,
m) III/C. Fejezete,
n) 41. § (3) bekezdésében a „csak rendkívüli állapot, vagy megelőző védelmi helyzet idején” szövegrész,
o) Harmadik részének címe,
p) IX. Fejezete,
q) 80. § 5., 6., 10., 11., 24., 28., 31. és 32. pontja,
r) 81. § (1) bekezdés b) pontjában az „a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési 

rendszer rendeltetését, feladatait, eljárási rendjét, a közreműködők kötelezettségeit, továbbá” szövegrész,
s) 81. § (1) bekezdés e), f ), i), m), t), v), x) és z) pontja,
t) 6–8. melléklete.

92. § (1) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  
(a továbbiakban: Kat.) 5. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány a katasztrófavédelem megszervezése és irányítása körében:)
„i) a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek a  honvédelemért felelős miniszter, valamint a  védelmi 
és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője véleményének kikérését követően kialakított javaslatára 
meghatározza a polgári védelmi szervezetek összlétszámát,
j) a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján, a  védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló törvényben meghatározottak szerint, továbbá a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervével együttműködve irányítja a területi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.”

 (2) A Kat. 8. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter)
„k) az  irányítása alá tartozó szervezetek tekintetében biztosítja a  védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtását, valamint gondoskodik az irányítása alá 
tartozó szervezetek hatékony együttműködéséről a védelmi és biztonsági feladatok ellátásban részt vevő szervek, 
szervezetek, különösen a védelmi és biztonsági igazgatás szervei tekintetében.”

 (3) A Kat. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv a  feladatait a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról 
szóló törvényre is figyelemmel hajtja végre.”

 (4) A Kat. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„86. § (1) Az 52. §, a 60–66. §, a 71. §, a 72. § és a 174. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.
(2) A 71. § és a 72. § az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

 (5) Hatályát veszti a Kat.
a) 4. § (1) bekezdésében a „veszélyhelyzetben,” szövegrész,
b) 5. § e) pontja,
c) 8–11. alcíme,
d) 19. § (1) és (4) bekezdése,
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e) 20. §-a,
f ) 20–24/A. alcíme,
g) 26. és 27. alcíme,
h) 35. alcíme, valamint
i) 80. § m) pont me)–mg) alpontja és 80. § r) pontja.

93. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 126.  §-ban a „rendőrséggel, a  nemzetbiztonsági szolgálatokkal, 
a  hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, a  Magyar Honvédséggel, valamint a  helyi önkormányzatokkal” 
szövegrész helyébe a „rendőrséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel,  
a Magyar Honvédséggel, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével, valamint a helyi önkormányzatokkal” 
szöveg lép.

94. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 48. § h) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A kormányhivatal)
„h) ellátja a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat, és”

 (2) A Kit. 48. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal)
„i) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.” 

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

1. melléklet a 2021. évi XCIII. törvényhez

A védelmi és biztonsági feladatok ellátásával összefüggésben e törvényben meghatározottak szerint 
minősített adatok kezelésére és védett kommunikációs feltételek biztosítására kötelezett szervek

 1.  Országgyűlés Hivatala,
 2.  Köztársasági Elnöki Hivatal,
 3.  Alkotmánybíróság Hivatala,
 4.  Országgyűlési Őrség,
 5.  Magyar Nemzeti Bank,
 6.  Országos Bírósági Hivatal,
 7.  Legfőbb Ügyészség,
 8.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 9.  Állami Számvevőszék,
10.  Országos Atomenergia Hivatal.
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2. melléklet a 2021. évi XCIII. törvényhez

A védelmi és biztonsági célú adatkezelés szerveinél védelmi és biztonsági feladatot ellátó 
foglalkoztatott kiértesítésével és riasztásával kapcsolatosan nyilvántartható adatok

A kiértesítendő és riasztandó személy

 1.  beosztásának vagy munkakörének megnevezése,
 2.  eredeti szervezete és beosztása,
 3.  neve és – hivatásos vagy szerződéses állományú személy esetén – rendfokozata,
 4.  munkahelyi telefonszáma,
 5.  mobiltelefonszáma,
 6.  e-mail-címe,
 7.  munkahelyi címe,
 8.  lakóhelye és tartózkodási helye,
 9.  lakástelefonszáma,
10.  egységes digitális rádiótávközlő rendszer végfelhasználójának hívószáma.

3. melléklet a 2021. évi XCIII. törvényhez

A védelmi és biztonsági igazgatás központi, területi, helyi és települési feladatainak végrehajtásához 
a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a területi és helyi igazgatási szervei, 
valamint a polgármester által kezelhető személyes adatok

A tulajdonos, birtokos, rendelkezni jogosult, valamint a szolgáltatást nyújtó:

1.  neve,
2.  anyja neve,
3.  személyi igazolványának száma,
4.  lakcíme,
5.  adóazonosító jele,
6.  telefon, telefax, valamint elektronikus elérhetősége. 

4. melléklet a 2021. évi XCIII. törvényhez

A védelmi és biztonsági célú adatkezelés szerveinek védelemgazdasági adattárral kapcsolatos 
nyilvántartása és adatgyűjtése, valamint a tervezési adatlap adatkörei

 1.  Igénybejelentés, igénymódosítás a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervek igényeit 
képező tevékenységek összehangolt védelmi tevékenység, illetve különleges jogrend időszaki teljesítésére,

 2.  igénybejelentés, igénymódosítás a nemzetgazdaság ágazati kapcsolatainak tervezéséhez alapvetően fontos 
termékek, szolgáltatások különleges jogrend időszaki beszerzésére,

 3.  a  lakosság összehangolt védelmi tevékenység, illetve különleges jogrend időszakra vonatkozó igénye 
a kiemelt és a kiegészítő fogyasztási cikkekből,

 4.  a lakossági ellátás összehangolt védelmi tevékenység, illetve különleges jogrend időszaki fejadag normái,
 5.  igénybejelentés, igénymódosítás a  nemzetgazdaság igényeit szolgáló import termékek összehangolt 

védelmi tevékenység, illetve különleges jogrendi időszaki történő beszerzésére,
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 6.  összehangolt védelmi tevékenység, illetve különleges jogrend időszaki ágazati, területi igénykielégítési 
tervjavaslat,

 7.  az összehangolt védelmi tevékenység, illetve különleges jogrend időszaki igények kielégítési módjai,
 8.  a  lakosság összehangolt védelmi tevékenység, illetve különleges jogrend időszaki igényének 

kielégíthetősége a kiemelt és a kiegészítő fogyasztási cikkekből,
 9.  a  nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének és mozgósításának finanszírozásához 

szükséges költségvetési többletigények, valamint a költségvetési előirányzatok átcsoportosítási tervjavaslata,
10.  összesítő a követő tervezés információs rendszere által előállított bázisadatok elemzéséhez, feldolgozásához,
11.  jegyzék a gazdaságmozgósítási szerződésekről.

2021. évi XCIV. törvény
a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről*

Az Országgyűlés
az igazságszolgáltatási tevékenység hatékonyságának ösztönzése, 
a jogkeresők tisztességes és észszerű határidőn belül befejeződő eljáráshoz fűződő jogának kiteljesítése céljából, valamint
a bírósági polgári peres eljárások elhúzódásával szembeni hatékony jogorvoslat megteremtése érdekében
az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének végrehajtására a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. §  E törvény hatálya a  bírósági polgári peres eljárás (a  továbbiakban: bírósági eljárás) elhúzódásával kapcsolatos 
vagyoni elégtétel iránti igény érvényesítésére terjed ki.

2. A bírósági eljárás időtartamának számítása és az észszerűnek minősülő időtartam

2. § (1) A bírósági eljárás e törvény alkalmazásában az elsőfokú eljárás kezdőnapjától az eljárást befejező jogerős határozat 
közlésének napjáig tart.

 (2) Az elsőfokú eljárás kezdőnapja a bírósági eljárás időtartamába nem számít bele.
 (3) Ha az igényérvényesítő fél az eljárást befejező jogerős határozat kihirdetésén jelen volt, az eljárást befejező jogerős 

határozat közlésének a napja a kihirdetés napja, ellenkező esetben a kézbesítés napja.
 (4) A  bírósági eljárás időtartamának számítása során e  törvény alkalmazásában az  eljárást befejező jogerős határozat 

alatt az első- vagy másodfokú eljárást befejező határozatot kell érteni, attól függően, hogy a bírósági eljárás melyik 
bírósági szinten fejeződött be jogerősen. Ha a  jogerős határozat ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztenek elő, 
az eljárást befejező jogerős határozat alatt a felülvizsgálati eljárásban hozott ítéletet is érteni kell.

 (5) Az eljárási szakasz az eljárási szakaszt befejező határozat meghozatalának napjáig tart.

3. § (1) Az elsőfokú eljárás kezdőnapja a keresetlevél előterjesztésének a napja. Fizetési meghagyásos eljárással indult per 
esetén az elsőfokú eljárás kezdőnapja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének a napja.

 (2) Ha a  bíróság a  fellebbezést érdemben bírálja el, a  másodfokú eljárás kezdőnapja az  elsőfokú eljárást befejező 
határozat meghozatalát követő nap. Az  e  bekezdés szerinti esetben a  másodfokú eljárás időtartamát az  elsőfokú 
eljárás időtartamához hozzá kell számítani a bírósági eljárás időtartama tekintetében.

 (3) Ha a  bíróság a  fellebbezést visszautasítja, a  másodfokú eljárás időtartama a  bírósági eljárás időtartamába nem 
számít bele.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A  megismételt eljárás vagy megismételt eljárási szakasz időtartamát és a  jogerős közbenső ítélet meghozatalát 
követő eljárás időtartamát a bírósági eljárás időtartamához hozzá kell számítani. A megismételt eljárás kezdőnapja 
az  új eljárásra és új határozat hozatalára utasító határozat meghozatalát követő nap. A  jogerős közbenső ítélet 
meghozatalát követő eljárás kezdőnapja a közbenső ítélet jogerőre emelkedését követő nap. Az e bekezdés szerinti 
kezdőnap a bírósági eljárás időtartamába beleszámít.

 (5) A  megismételt eljárásra utasítás alapján lefolytatott eljárási szakaszt és a  jogerős közbenső ítélet meghozatalát 
követően lefolytatott eljárási szakaszt a  bírósági eljárásnak ahhoz az  eljárási szakaszához kell hozzászámítani, 
amilyen szintű eljárási szakasznak megfelel.

4. § (1) Ha a bíróság a perújítást megengedi, a perújítási elsőfokú eljárás kezdőnapja a perújítási kérelem előterjesztésének 
a  napja. A  megengedett perújítási eljárás időtartamát a  perújítás alapjául szolgáló bírósági eljárás időtartamához 
hozzá kell számítani, azzal, hogy az  e  törvény szerinti eljárást befejező jogerős határozat közlése és a  perújítási 
kérelem előterjesztésének napja közötti időtartam a bírósági eljárás időtartamába nem számít bele.

 (2) Ha a bíróság a perújítást nem engedi meg, a perújítási eljárás időtartama a bírósági eljárás időtartamába nem számít 
bele.

 (3) A perújítás eljárási szakaszai e törvény alkalmazásában önálló eljárási szakaszoknak minősülnek, azokat a perújítás 
alapjául szolgáló bírósági eljárás eljárási szakaszaihoz nem kell hozzászámítani.

5. § (1) Ha a  Kúria a  felülvizsgálati kérelmet érdemben bírálja el, a  felülvizsgálati eljárás kezdőnapja a  felülvizsgálati 
kérelem alapját képező jogerős határozat meghozatalát követő nap. Az e bekezdés szerinti esetben a felülvizsgálati 
eljárás időtartamát, valamint a  felülvizsgálati eljárás alapján megismételt eljárás vagy eljárási szakasz időtartamát 
a felülvizsgálat alapjául szolgáló bírósági eljárás időtartamához hozzá kell számítani.

 (2) Ha a  Kúria a  felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet vagy a  felülvizsgálati kérelmet visszautasítja, vagy ha 
a felülvizsgálat engedélyezését megtagadja, a felülvizsgálati eljárás időtartama a bírósági eljárás időtartamába nem 
számít bele a (3) bekezdés szerinti kivétellel.

 (3) Ha a  jogegységi panasz eljárás alapján a  jogegységi panasz tanács a  Kúriát új eljárásra és új határozat hozatalára 
vagy a  felülvizsgálati eljárás lefolytatására utasítja, a  jogegységi panasz eljárás kezdőnapja a  jogegységi panasz 
eljárás alapját képező határozat meghozatalát követő nap. Az  e  bekezdés szerinti esetben a  jogegységi panasz 
eljárás időtartamát, a jogegységi panasz eljárás alapját képező – a kérelem megtagadáshoz vezető – felülvizsgálati 
eljárás időtartamát, valamint a jogegységi panasz eljárás alapján megismételt vagy lefolytatott felülvizsgálati eljárás 
időtartamát is hozzá kell számítani az alapul szolgáló bírósági eljárás időtartamához.

6. § (1) A bírósági eljárás időtartama akkor minősül észszerűnek – a (3)–(5) bekezdés szerinti eltérésekkel –, ha az az elsőfokú 
eljárás kezdőnapjától az eljárást befejező jogerős határozat közlésének napjáig nem haladja meg a hatvan hónapot.

 (2) Az eljárási szakasz időtartama akkor minősül észszerűnek – a (3)–(5) bekezdés szerinti eltérésekkel –, ha
a) az elsőfokú eljárás időtartama a harminc hónapot,
b) a fizetési meghagyásos eljárással indult elsőfokú eljárás időtartama a harminchat hónapot,
c) a másodfokú eljárás időtartama a tizennyolc hónapot, valamint
d) a felülvizsgálati eljárás időtartama a tizenkét hónapot
nem haladja meg.

 (3) A bírósági eljárás időtartama akkor minősül észszerűnek
a) személyi állapotot érintő per,
b) kiskorú gyermek tartása iránt indított per,
c) sajtó-helyreigazítás iránt indított per, valamint
d) munkaügyi per
esetében, ha az  az elsőfokú eljárás kezdőnapjától az  eljárást befejező jogerős határozat közlésének napjáig nem 
haladja meg a harminchat hónapot.

 (4) A (3) bekezdés szerinti per esetében az eljárási szakasz időtartama akkor minősül észszerűnek, ha
a) az elsőfokú eljárás időtartama a tizennyolc hónapot,
b) a fizetési meghagyásos eljárással indult elsőfokú eljárás időtartama a huszonnégy hónapot,
c) a másodfokú eljárás időtartama a tizenkét hónapot, valamint
d) a felülvizsgálati eljárás időtartama a hat hónapot
nem haladja meg.
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 (5) A  vagyoni elégtétel iránti igényt elbíráló bíróság az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott időtartamoknál rövidebb 
időtartamban is meghatározhatja a  bírósági eljárás vagy eljárási szakasz észszerűnek minősülő időtartamát, ha 
az  egyedi ügy összes körülményének értékelése alapján erre a  következtetésre jut, döntését azonban az  eljárást 
befejező határozatában köteles megindokolni.

 (6) A vagyoni elégtétel iránti igényt elbíráló bíróság az (1) és (3) bekezdésben meghatározott időtartamoknál hosszabb 
időtartamban is meghatározhatja a bírósági eljárás észszerűnek minősülő időtartamát, ha perújítási eljárást is hozzá 
kell számítani az alapul szolgáló bírósági eljárás időtartamához és az egyedi ügy összes körülményének értékelése 
alapján erre a következtetésre jut, döntését azonban az eljárást befejező határozatában köteles megindokolni.

3. A vagyoni elégtételhez való jog

7. § (1) Vagyoni elégtétel jár a félnek, ha a bírósági eljárás észszerű határidőn belül történő befejezéséhez fűződő alapvető 
joga sérül.

 (2) Ha a  bírósági eljárás vagy eljárási szakasz 15.  § szerint figyelembe vehető időtartama meghaladja az  észszerűnek 
minősülő időtartamot, a  fél a  bírósági eljárás vagy eljárási szakasz figyelembe vehető időtartamához igazodó, 
kormányrendeletben meghatározott mértékű pénzbeli igényt érvényesíthet vagyoni elégtételként.

8. § (1) Nem jár vagyoni elégtétel a  félnek, ha az  Emberi Jogok Európai Bírósága (a  továbbiakban: EJEB) a  fél javára, 
a  bírósági eljárás észszerű határidőn belül történő befejezéséhez fűződő alapvető jog sérelme miatt, a  bírósági 
eljárás e törvény szerinti teljes időtartama vonatkozásában igazságos elégtétel megfizetésére kötelezte az államot.

 (2) Ha az EJEB a fél javára a bírósági eljárás észszerű határidőn belül történő befejezéséhez fűződő alapvető jog sérelme 
miatt, a  bírósági eljárás e  törvény szerint figyelembe vehető időtartamának egy része vonatkozásában igazságos 
elégtétel megfizetésére kötelezte az  államot, ugyanezen bírósági eljárással kapcsolatban az  e  törvény alapján 
megállapítandó vagyoni elégtétel összegébe be kell számítani az EJEB által megítélt igazságos elégtétel összegét. 
Ebben az esetben a félnek vagyoni elégtételként csak a beszámítás eredményeként fennmaradó különbözet jár.

 (3) Ha a  bíróság jogerős határozatában – a  bírósági eljárás meghatározott időtartama vonatkozásában – a  fél javára 
kifizetendő vagyoni elégtételről döntött, akkor ugyanezen bírósági eljárás vonatkozásában további vagyoni 
elégtétel iránti igény csak a vagyoni elégtétel szempontjából el nem bírált időszak vonatkozásában érvényesíthető. 
Ez  utóbbi esetben – a  bírósági eljárás figyelembe vehető időtartamának számítása során – a  korábbi eljárásban 
megállapított időtartamot is figyelembe kell venni a  feltételek fennállásának és az  igény összegszerűségének 
vizsgálata során.

4. Bíróság előtti igényérvényesítés

9. § (1) A vagyoni elégtétel iránti igényt a vagyoni elégtétel alapjául szolgáló bírósági eljárásban elsőfokon eljárt bírósággal 
szemben kell érvényesíteni. Ha az  elsőfokon eljárt bíróság nem jogi személy, az  igényt azzal a  törvényszékkel 
szemben kell érvényesíteni, amelynek illetékességi területén az elsőfokon eljárt járásbíróság található.

 (2) A bíróság a vagyoni elégtétel iránti igényről polgári nemperes eljárásban (a továbbiakban: nemperes eljárás) dönt. 
A nemperes eljárásban kizárólag okirati bizonyításnak van helye.

 (3) A nemperes eljárásban bírósági titkár nem járhat el.
 (4) Azon eljárási kérdésekre, amelyeket ez az alcím eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény (a  továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit a  nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és 
a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról 
szóló 2017. évi CXVIII. törvénynek a  bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

10. §  A nemperes eljárás lefolytatására a  Fővárosi Ítélőtábla, a  Szegedi Ítélőtábla vagy a  Pécsi Ítélőtábla illetékességi 
területén található törvényszékkel szembeni igényérvényesítés esetén a Debreceni Törvényszék, a Győri Ítélőtábla 
vagy a  Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén található törvényszékkel szembeni igényérvényesítés esetén 
a Pécsi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.

11. § (1) A vagyoni elégtétel iránti igény fizetési meghagyásos eljárásban nem érvényesíthető.
 (2) A  vagyoni elégtétel iránti igény a  folyamatban lévő és jogerősen befejezett bírósági eljárással kapcsolatban is 

érvényesíthető a nemperes eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon.
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 (3) A  folyamatban lévő bírósági eljárással kapcsolatban az  igényérvényesítésre csak akkor kerülhet sor, 
ha  az  igényérvényesítést megalapozó bírósági eljárás vagy eljárási szakasz időtartama már meghaladta a  6.  §  
(1)–(4) bekezdése szerint észszerűnek minősülő időtartamot.

 (4) Ha a  bíróság folyamatban lévő bírósági eljárással kapcsolatban a  bírósági eljárás meghatározott szakasza 
vonatkozásában a fél számára jogerős határozatában vagyoni elégtételt ítélt meg, a fél ugyanezen folyamatban lévő 
bírósági eljárással kapcsolatban csak a vagyoni elégtétel tárgyában hozott érdemi határozat jogerőre emelkedésétől 
számított egy év elteltével terjeszthet elő ismételten vagyoni elégtétel megfizetése iránti igényt.

 (5) Ha a  jogerősen befejezett bírósági eljárással kapcsolatban megindított vagyoni elégtétel érvényesítésére irányuló 
nemperes eljárás folyamán a  befejezett eljárással összefüggő, a  bírósági eljárás időtartamába beszámítható 
perújítási vagy felülvizsgálati eljárás indul, a  vizsgált bírósági eljárás e  törvény alkalmazásában folyamatban lévő 
ügynek minősül.

 (6) Jogerősen befejezett bírósági eljárással kapcsolatban a  fél az  igényérvényesítésre irányuló nemperes eljárást 
a  bírósági eljárást befejező jogerős határozat kézhezvételétől számított négy hónapos jogvesztő határidőn belül 
indíthatja meg.

12. § (1) A nemperes eljárást megindító kérelemben (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) fel kell tüntetni:
a) a nemperes eljárást lefolytató bíróság megnevezését és azokat az adatokat, amelyekből e bíróság hatásköre 

és illetékessége megállapítható,
b) a  kérelmező, valamint képviselője nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, a  kérelem előterjesztésére való 

jogosultság jogcímét,
c) a kérelmezett nevét és székhelyét,
d) az érvényesíteni kívánt jogot,
e) a  bírósági eljárást lefolytató elsőfokú bíróság megnevezését és az  elsőfokú bírósági ügyszámot, a  bírósági 

eljárásban részt vevő felek nevét és a per tárgyát,
f ) a  bírósági eljárás vagy az  igényérvényesítéssel érintett eljárási szakasz e  törvény alapján számított 

időtartamát,
g) a kérelmező által e törvény és a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel mértékéről 

és a  kifizetendő összeg számításának szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései alapján számított 
vagyoni elégtétel összegét,

h) – ha az  EJEB előtt a  kérelemben megjelölt bírósági eljárás elhúzódásával kapcsolatban a  kérelmező által 
kezdeményezett eljárás (a  továbbiakban: EJEB-eljárás) volt vagy van folyamatban – az  EJEB ügyszámát, 
eljárást befejező határozat meghozatala esetén az EJEB-eljárást befejező határozatának számát is,

i) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet, valamint
j) a rendelkezésre álló bizonyítékokat és bizonyítási indítványokat.

 (2) A kérelemhez csatolni kell az EJEB-eljárásban meghozott eljárást befejező határozatot is, ha annak meghozatalára 
sor került.

13. § (1) A bíróság általános intézkedési kötelezettségének határideje legfeljebb tizenöt nap.
 (2) A bíróság hivatalból intézkedik a vizsgálandó bírósági eljárás szükséges ügyiratmásolatainak beszerzése iránt.
 (3) A  bíróság hivatalból vizsgálja, hogy volt-e vagy van-e folyamatban a  kérelemben megjelölt bírósági eljárás 

elhúzódásával kapcsolatban EJEB-eljárás, szükség esetén – az  ezzel összefüggő adatok beszerzése érdekében – 
az EJEB-eljárásban az államot képviselő minisztert megkeresi.

 (4) A  bíróság a  kérelmet akkor is visszautasítja, ha folyamatban lévő bírósági eljárás meghatározott szakasza 
vonatkozásában a  fél részére jogerős határozatában már vagyoni elégtételt ítélt meg, és a  fél ugyanezen 
folyamatban lévő bírósági eljárással kapcsolatban – a  korábbi vagyoni elégtétel teljesítésére kötelező határozat 
jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül – terjeszt elő további vagyoni elégtétel megfizetése iránti igényt.

14. § (1) Ha a kérelem érdemi vizsgálatra alkalmas, a bíróság a kérelem kézbesítésével egyidejűleg felhívja a kérelmezettet, 
hogy a  kérelem kézbesítésétől számított harminc napon belül terjessze elő elleniratát. A  bíróság a  kérelmezett 
indokolt kérelmére az  ellenirat benyújtására előírt határidőt kivételesen, legfeljebb tizenöt nappal 
meghosszabbíthatja.
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 (2) Az elleniratban fel kell tüntetni:
a) a nemperes eljárást lefolytató bíróság nevét és a bírósági ügyszámot,
b) a felek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, eljárásbeli állását,
c) a kérelmezett jogi képviselőjének nevét és székhelyét,
d) – ha a kérelmezett azzal védekezni kíván – az eljárás megszüntetésére alapot adó okot, az azt megalapozó 

jogszabályhelyet,
e) a kérelem vitatott részét,
f ) a  kérelmező azon eljárási cselekményét, illetve szükséges eljárási cselekménye elmulasztását alátámasztó 

tényeket, amelyek a  kérelmezett álláspontja szerint megalapozzák – a  bírósági eljárás vagy eljárási szakasz 
vonatkozásában – meghatározott időtartam figyelmen kívül hagyását,

g) az f ) pont szerinti eljárási cselekményre, illetve mulasztásra tekintettel figyelmen kívül hagyandó időtartamot,
h) a bírósági eljárás vagy eljárási szakasz e törvény alapján figyelembe vehető időtartamát, valamint
i) a rendelkezésre álló bizonyítékokat és bizonyítási indítványokat.

15. § (1) A  nemperes eljárásban a  bíróság – ha a  döntéshez szükséges – indítványra vagy hivatalból, további 
nyilatkozattételre, illetve okirat csatolására is felhívhatja a kérelmezőt és a kérelmezettet.

 (2) A  bíróságnak az  ellenirat beérkezését követő három hónapon belül az  eljárást befejező érdemi határozatát 
meg kell hoznia.

 (3) A bírósági eljárás vagy eljárási szakasz időtartamába nem számítható bele az az eljárás előrehaladását nem szolgáló 
időtartam, amely a kérelmező érdekkörében felmerült, elhárítható ok miatt, szükségtelenül telt el.

 (4) A  bírósági eljárás vagy eljárási szakasz időtartamába nem számítható bele az  a  bírósági eljárás előrehaladását 
nem szolgáló időtartam, amely a  bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok miatt, szükségtelenül telt el, 
ha  a  kérelmező – habár arra jogszabályban biztosított lehetősége volt – nem nyújtott be kifogást az  eljárás 
elhúzódása miatt.

 (5) A bíróság – a nemperes eljárásban előterjesztett kérelem és ellenirat tartalmának korlátai között – mérlegeli, hogy 
a bírósági eljárásban félnek minősülő kérelmező, valamint a bírósági eljárást lefolytató bíróság eljárási cselekménye, 
illetve mulasztása mennyiben járult hozzá az  észszerűnek minősülő időtartam meghaladásához. A  bíróság 
e  körülmények értékelését követően határozza meg a  bírósági eljárás vagy eljárási szakasz figyelembe vehető 
időtartamát.

16. § (1) A nemperes eljárásban nincs helye:
a) beavatkozásnak,
b) a felek megegyezésén alapuló szünetelésnek,
c) ideiglenes intézkedés elrendelésének,
d) meghallgatásnak, valamint
e) felülvizsgálatnak.

 (2) A Pp. 121. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában meghatározott esetekben a szünetelés tartama legfeljebb egy hónap.

17. § (1) Ha a  bíróság a  nemperes eljárás folyamán megállapítja, hogy az  EJEB előtt a  bírósági eljárás vizsgált szakaszának 
elhúzódásával kapcsolatban a  kérelmező által kezdeményezett eljárás van folyamatban, az  EJEB eljárásának 
befejezéséig – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a nemperes eljárást felfüggeszti.

 (2) Az (1) bekezdés alapján nincs helye a nemperes eljárás felfüggesztésének, ha
a) a kérelem visszautasításának van helye, vagy
b) az EJEB a nemzeti jogorvoslat igénybevételének lehetőségére tekintettel

ba) az eljárását, illetve az ügy tárgyával összefüggő kérelmek vizsgálatát felfüggeszti,
bb) az eljárása alapjául szolgáló kérelmet amiatt nyilvánítja elfogadhatatlannak, mert az idő előtti, vagy
bc) a  nemzeti jogorvoslat kimerítésének szükségességére vonatkozó álláspontjáról bármilyen módon 

értesítést küld vagy tájékoztatást tesz közzé.

18. § (1) A másodfokú bíróság az elsőfokú nemperes eljárást érdemben befejező végzés elleni fellebbezést negyvenöt napon 
belül, az egyéb végzések elleni fellebbezést harminc napon belül bírálja el.

 (2) A nemperes eljárást befejező jogerős érdemi határozatnak ugyanaz a hatálya, mint a jogerős ítéletnek.
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5. Záró rendelkezések

19. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel mértékét, 
valamint a kifizetendő összeg számításának szabályait rendeletben állapítsa meg.

20. §  Ez a törvény 2022. január 1. napján lép hatályba.

21. § (1) E törvényt a hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint az azt követően indult bírósági eljárásokkal kapcsolatos 
vagyoni elégtétel iránti igényekre kell alkalmazni.

 (2) E  törvény rendelkezéseit – a  (3)  bekezdés szerinti kivétellel – 2022. december 31. napjáig azzal az  eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy vagyoni elégtétel iránti igény csak jogerősen befejezett bírósági eljárással kapcsolatban 
érvényesíthető.

 (3) E  törvény hatálybalépését követő négy hónapos jogvesztő határidőn belül a  bírósági polgári peres eljárás 
elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel iránti igény e  törvény szerinti érvényesítésére az  a  fél is jogosult, 
akinek a  bírósági eljárás elhúzódása miatt az  EJEB-hez benyújtott kérelmét az  EJEB e  törvény hatálybalépésének 
napjáig nyilvántartásba vette, de még nem bírálta el, kivéve, ha a  kérelem EJEB-hez történő benyújtásakor 
az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 
1950.  november 4-én kelt Egyezmény 35.  cikkének 1. bekezdésében meghatározott, az  adott ügyre vonatkozó 
határidő már eltelt.

22. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felet – ideértve a  beavatkozót és az  érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg, a  jogegységi panasz eljárás 
kivételével:)
„m) a  polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítése iránt indított bírósági 
nemperes eljárásban;”

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

2021. évi XCV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról*

1. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) HARMADIK KÖNYV IV. Fejezete helyébe 
a következő Fejezet lép:
„IV. FEJEZET
A JOGI SZEMÉLY LÉTESÍTŐ OKIRATÁNAK ÉRVÉNYTELENSÉGE
3:15. § [A jogi személy létesítő okiratának érvénytelensége]
(1) A  jogi személy létesítő okiratának érvénytelenségére a  jogi személynek a  nyilvántartásba való bejegyzését 
elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig a  szerződések érvénytelenségének szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.
(2) A  jogi személynek a  nyilvántartásba való jogerős bejegyzését követően a  jogi személy létesítő okiratának 
érvénytelenségére nem lehet hivatkozni a  jogi személy nyilvántartásból való visszamenőleges hatályú törlése 
érdekében.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A  jogi személy nyilvántartásba való jogerős bejegyzését követően a  jogi személy tagja, illetve alapítója 
a  bíróságtól kérheti a  létesítő okirat jogszabálysértő rendelkezése érvénytelenségének megállapítását. Ebben 
az  esetben a  jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatára és ennek során a  határozat hatályon kívül 
helyezése iránti keresetre, valamint a határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.
(4) E § rendelkezéseit a létesítő okirat módosítása esetén megfelelően alkalmazni kell.”

2. §  A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. Ha a  felügyelőbizottsági tag jogi személy, a  jogi személy köteles kijelölni azt 
a  természetes személyt, aki a  felügyelőbizottsági tagi feladatokat a  nevében ellátja. A  felügyelőbizottsági tagokra 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben 
a  vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a  hozzátartozója a  jogi személy 
vezető tisztségviselője.”

3. §  A Ptk. 3:27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.”

4. §  A Ptk. 3:35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:35. § [A felülvizsgálat oka és a kezdeményezésre jogosultak]
(1) A  jogi személy tagja, tagság nélküli jogi személy esetén az  alapítói jogok gyakorlója, a  jogi személy vezető 
tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a  tagok vagy az alapítók és a  jogi személy szervei 
által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
(2) A  döntéshozó szerv határozata elleni perindításra az  a  tag, illetve alapítói jogok gyakorlója jogosult, aki 
a  határozat tárgyköre tekintetében szavazati joggal rendelkezik vagy a  határozathozatal tekintetében alapítói 
jogokat gyakorolhat. A  különleges jogállású, illetve a  tagsági, alapítói jogokkal csak részben rendelkező személy 
csak az érintettsége esetén és csak annyiban kérheti a sérelmezett határozat hatályon kívül helyezését, amennyiben 
az rá nézve jogot vagy kötelezettséget állapít meg, ezeket kiterjeszti vagy korlátozza, illetve megszünteti.”

5. §  A Ptk. 3:36. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  jogi személy létesítő okiratát módosító határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset esetén  
az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ez a szabály irányadó arra az esetre is, ha a tag, illetve 
alapító a  keresetében a  létesítő okirat jogszabálysértő hatályos rendelkezése érvénytelenségének megállapítását 
kérte a bíróságtól.”

6. §  A Ptk. 3:37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a  határozat felülvizsgálatának 
kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. A határozat hatályon kívül helyezését 
kimondó bírósági ítélet hatálya annak jogerőre emelkedésével áll be. A  bíróság a  fél kérelmére kivételes esetben  
– a  jogbiztonsági követelmények sérelme nélkül – dönthet a  határozatnak a  meghozatalára visszamenőleges 
hatállyal történő hatályon kívül helyezéséről is.”

7. §  A Ptk. 3:43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átalakulási terv elfogadását követően a jogi személy az átalakulásról két alkalommal közleményt tesz közzé. 
Az a hitelező, akinek követelése az első közzététel előtt keletkezett, a második közzétételtől számított harmincnapos 
jogvesztő határidőn belül az  átalakuló jogi személytől megfelelő biztosítékot követelhet, ha az  átalakulás 
követelésének kielégítését veszélyezteti.”

8. §  A Ptk. 3:63. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  alapszabályban az  egyesület célja mellett meg kell határozni a  célok megvalósítása érdekében végezni 
kívánt, alapcél szerinti tevékenységeket.”
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9. §  A Ptk. 3:78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.”

10. §  A Ptk. 3:96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A létesítő okiratban a társaság telephelyét fel kell tüntetni.”

11. §  A Ptk. a következő 3:99/A. §-sal egészül ki:
„3:99/A. § [A pótbefizetés]
(1) Ha a  társaság létesítő okirata feljogosítja a  legfőbb szervet arra, hogy a  veszteségek fedezésére pótbefizetési 
kötelezettséget írjon elő a  tagok számára, meg kell határozni azt a  legmagasabb összeget, amelynek befizetésére 
a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát.
(2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló 
legfőbb szervi határozatban kell meghatározni. A  pótbefizetés összege a  tag vagyoni hozzájárulását nem növeli. 
A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem 
pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető.
(3) A pótbefizetési kötelezettséget a tag vagyoni hozzájárulása arányában kell meghatározni és teljesíteni.
(4) A  pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a  tag vagyoni hozzájárulásának 
nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(5) A  legfőbb szerv eltérő határozata hiányában a  veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket 
a  visszafizetés időpontjában a  társasággal tagsági jogviszonyban álló tagok részére vissza kell fizetni. 
A visszafizetésre a vagyoni hozzájárulások teljes befizetése után kerülhet sor.
(6) Korlátolt felelősségű társaság esetén a  saját üzletrészre, zártkörűen működő részvénytársaság esetén a  saját 
részvényre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.
(7) Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és egyszemélyes részvénytársaság esetén a pótbefizetés előírásához 
létesítő okiratba foglalt rendelkezésre nincs szükség. A pótbefizetés feltételeit az alapítónak vagy az egyedüli tagnak 
a határozatában kell megállapítania.
(8) A  nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya pótbefizetésről nem rendelkezhet. Az  alapszabály ettől 
eltérő rendelkezése semmis.”

12. §  A Ptk. 3:104. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vizsgálat költségeit az  indítványozók kötelesek előlegezni. A  vizsgálat költségeit a  társaság viseli, kivéve,  
ha az indítványozók a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.”

13. §  A Ptk. 3:150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:150. § [Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnése esetén]
(1) A  tagsági jogviszony megszűnése esetén a  volt taggal, annak örökösével vagy jogutódjával a  társaság  
– eltérő megállapodás hiányában – a  tagsági viszony megszűnésétől számított három hónapon belül köteles 
elszámolni, kivéve, ha a  társasági részesedés átruházására került sor, vagy ha a  tag örököse, illetve jogutódja 
a társaságba tagként belépett.
(2) Az  elszámolás során – eltérő megállapodás hiányában – meg kell állapítani, hogy a  tagsági jogviszony 
megszűnésének időpontjában milyen forgalmi értéket képviselt a  társaság vagyona, és abból a  tag vagyoni 
hozzájárulásával arányos részt kell pénzben kifizetni a volt tagnak vagy örökösének, illetve jogutódjának a tagsági 
viszony megszűnésétől számított három hónapon belül.
(3) Semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely az elszámolási kötelezettséget kizárja.”

14. §  A Ptk. 3:152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:152. § [A társaság tagjai számának egy főre csökkenése]
(1) Ha a  közkereseti társaság tagjainak száma egy főre csökken, az  ettől számított hat hónapos határidőn belül 
a  társaságnak a  nyilvántartó bíróságnál új tagnak a  társaságba való belépését kell bejelentenie, vagy a  társaság 
átalakulását, egyesülését, jogutód nélküli megszüntetését kell elhatároznia.
(2) Az  új tag belépéséig, az  átalakulás, egyesülés megtörténtéig, vagy a  jogutód nélküli megszűnésig, ezek 
hiányában a  felszámoló kirendeléséig az  egyedüli tag jogosult dönteni a  tagok gyűlése hatáskörébe tartozó 
kérdésekben, és őt kell a  társaság vezető tisztségviselőjének tekinteni, feltéve, hogy megfelel a  vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó törvényi előírásoknak.”
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15. §  A Ptk. 3.156. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:156. § [Ügyvezetés]
A kültag kijelöléssel vagy választással válik a társaság vezető tisztségviselőjévé.”

16. §  A Ptk. 3:157. és 3:158. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3:157. § [A tagi felelősség változása]
(1) Ha a társaság beltagja kültaggá válik, a kültaggá válástól számított ötéves jogvesztő határidőn belül a beltagra 
vonatkozó rendelkezések szerint áll helyt a módosítást megelőzően keletkezett társasági tartozásokért.
(2) Ha a  társaságnak nem marad beltagja, az  ezen időpont után keletkezett, a  betéti társaságként való működés 
feltételeinek helyreállításáig vagy a  társaság átalakulásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszüntetésének 
elhatározásáig felmerült tartozásokért a kültag a beltagra vonatkozó rendelkezések szerint áll helyt.
3:158. § [A társaság valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonyának megszűnése]
(1) Ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnik, az  ettől számított hat hónapos 
határidőn belül a  társaságnak be kell jelentenie a  nyilvántartó bíróságnak, hogy a  társasági szerződés megfelelő 
módosításával helyreállította a  betéti társaságként való működés feltételeit, vagy azt, hogy a  betéti társaságot 
közkereseti társasággá alakította át, vagy azt, hogy a  társaság átalakulását, egyesülését, jogutód nélküli 
megszüntetését elhatározta.
(2) Ha a  társaságnak nem maradt vezető tisztségviselője, a  társasági szerződés módosításáig, vagy az  átalakulás, 
egyesülés megtörténtéig, a  jogutód nélküli megszűnésig, ezek hiányában a  felszámoló kirendeléséig az  a  tag 
minősül vezető tisztségviselőnek, aki megfelel a  vezető tisztségviselőkre vonatkozó törvényi előírásoknak.  
Ebben az esetben a társaság vezető tisztségviselője kijelölés vagy választás hiányában is a kültag is lehet.”

17. §  A Ptk. 3:161. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tagnak több törzsbetéte is lehet.”

18. §  A Ptk. 3:162. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:162. § [A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása]
(1) Ha a  társasági szerződés rendelkezése alapján a nyilvántartásba vételig a  teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulást 
nem kell befizetni, a  tag a  pénzbeli vagyoni hozzájárulását egészben vagy részben az  osztalékfizetés szabályai 
szerint felosztható nyereségből fizetheti meg. Ebben az  esetben a  társaság mindaddig nem fizetheti ki a  tagnak 
az őt megillető osztalékot, hanem azt a  tag még meg nem fizetett törzsbetétére kell elszámolnia, amíg a be nem 
fizetett és a  tag törzsbetétére elszámolt nyereség a  tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el 
nem éri a tag által vállalt teljes pénzbeli hozzájárulás mértékét.
(2) Ha a  társaság a  nyilvántartásba vételétől számított második teljes – tizenkét hónapot magában foglaló –  
üzleti év végéig a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására – ideértve az (1) bekezdés szerinti esetet is –  
nem került sor, a  tag a  még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulását a  társaság nyilvántartásba vételétől 
számított második teljes – tizenkét hónapot magában foglaló – üzleti évről készült beszámoló elfogadásától 
számított három hónapon belül köteles rendelkezésre bocsátani.
(3) Semmis a  társasági szerződés olyan rendelkezése, amely az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaknál a  tagra nézve 
kedvezőbb szabályokat állapít meg.
(4) A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság 
tartozásaiért.”

19. §  A Ptk. 3:164. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:164. § [Az üzletrész]
(1) Az  üzletrész a  törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az  üzletrész a  társaság 
nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
(2) Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.
(3) Ha a tagnak több üzletrésze van, a társasággal szemben akkor is egy tagnak számít. A társasági szerződés ettől 
eltérő rendelkezése semmis.”
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20. §  A Ptk. 3:167. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  üzletrész végrehajtási eljárás keretében történő értékesítése során az  üzletrész másokat megelőző 
megszerzésére irányuló jog – (2)  bekezdés szerinti – jogosultja e  jogát jogszabályban meghatározott eljárás 
szabályai szerint gyakorolhatja.”

21. § (1) A Ptk. 3:174. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság 
saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna.”

 (2) A Ptk. 3:174. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely a saját üzletrész megszerzésének feltételeire az e §-ban 
meghatározott szabályoknál a társaságra nézve enyhébb követelményeket ír elő.”

22. §  A Ptk. 3:175. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely a saját üzletrésszel gyakorolható jogokra vonatkozóan 
az e §-ban meghatározott szabályoknál a társaságra nézve enyhébb követelményeket ír elő.”

23. §  A Ptk. 3:184. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a  tag javára nem tagsági viszonyon alapuló kifizetésekre is, ha 
azok összeegyeztethetetlenek a felelős társasági gazdálkodás követelményeivel.”

24. §  A Ptk. 3:189. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Ptk. 3:189. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az  (1) bekezdés a) pontja 
szerinti körülmény változatlanul fennáll, a  törzstőkét le kell szállítani. Ha a  törzstőke leszállítására nincs mód, 
a társaságnak a törzstőke leszállításának meghiúsulására előírt rendelkezéseket kell alkalmaznia.
(4) Semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely az (1)–(3) bekezdésben foglalt szabályoknál a társaságra 
nézve enyhébb követelményeket ír elő.”

25. §  A Ptk. 3:191. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  taggyűlés nem volt határozatképes, a  megismételt taggyűlés az  eredeti napirenden szereplő ügyekben 
a  jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az  eredeti időpontot 
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.”

26. §  A Ptk. 3:201. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén 
felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a  felemelt törzstőke nem haladja meg a  társaság – lekötött tartalékkal, 
értékelési tartalékkal csökkentett – saját tőkéjét, és a  társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának 
mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely 
törzstőkeemelésre fordítható.”

27. §  A Ptk. 3:202. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  törzstőke tőkekivonással történő leszállításakor, a  tagokat megillető összeg megállapítása során számításba 
kell venni a törzstőke csökkenése arányában a törzstőkén felüli saját tőke – lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal 
csökkentett – összegét is.”

28. § (1) A Ptk. 3:211. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  a  részvénytársaság, amelynek legalább egy részvénysorozatát tőzsdére bevezették, nyilvánosan működő 
részvénytársaságnak (nyrt.) minősül.”
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 (2) A Ptk. 3:211. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  működési forma megváltoztatásához a  közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozatára és az  alapszabály megfelelő módosítására van szükség. E  határozat a  nyilvánosan működő 
részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulása esetén a  részvények tőzsdéről történő 
kivezetésével válik hatályossá. Zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá 
alakulása esetén a nyilvánosan működő részvénytársaság a nyilvántartásba vételét követő egyéves határidőn belül 
köteles legalább egy részvénysorozatát a tőzsdére bevezetni.”

29. §  A Ptk. Harmadik Könyv XIV. Cím XXXI. Fejezete a következő 3:212/A. §-sal egészül ki:
„3:212/A. § [Az alapszabály érvénytelenségének eltérő szabályai]
(1) A  nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az  alapszabály érvénytelenségére nem lehet 
hivatkozni a  nyilvánosan működő részvénytársaság nyilvántartásból való visszamenőleges hatályú törlése 
érdekében.
(2) A  nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az  alapszabály jogszabálysértő rendelkezése 
érvénytelenségének megállapítása iránt attól az  időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet 
indítani a  nyilvánosan működő részvénytársaság ellen, amikor a  jogosult az  alapszabály vagy annak módosítása 
elfogadásáról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. Az  alapszabály vagy annak módosítása 
elfogadásától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.”

30. §  A Ptk. 3:222. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  részvénytársaság az  alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az  általa 
kibocsátott részvényeket. A  saját részvények mértékének megállapításánál a  részvénytársaság tulajdonaként kell 
figyelembe venni a  részvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a  külföldi székhellyel 
rendelkező, a  rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő 
gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A  részvénytársaság tulajdonában álló részvényként kell 
figyelembe venni azokat a  részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a  részvénytársaság javára szerzett meg vagy 
tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a  részvénytársaság követelés biztosítékául fogad el. 
E rendelkezéseket nem kell alkalmazni a bankok és más hitelintézetek üzletmenete során végrehajtott ügyleteire.”

31. §  A Ptk. 3:227. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak azokra az ügyletekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve 
a nyilvánosan működő részvénytársaság munkavállalói – ideértve a  részvénytársaság többségi befolyása alatt álló 
társaságok munkavállalóit – vagy a  munkavállalók által e  célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő, 
továbbá a  bankok és más hitelintézetek által rendes üzletmenetük során megkötött ügyletekre. Ezen bekezdés 
alapján sem kerülhet sor pénzügyi segítségnyújtásra, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a pénzügyi 
segítségnyújtás következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.
(4) Semmis az  alapszabály olyan rendelkezése, amely az  (1)–(3)  bekezdésben foglalt szabályoknál enyhébb 
követelményt ír elő.”

32. §  A Ptk. 3:239. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A részvénytársaság nem gyakorolhatja a vételi jogból fakadó jogait és nem teljesítheti az eladási jogból fakadó 
kötelezettségeit, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatna.”

33. §  A Ptk. 3:270. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Ptk. 3:270. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti körülmény változatlanul fennáll, az  alaptőkét le kell szállítani. Ha az  alaptőke leszállítására nincs mód, 
a részvénytársaságnak az alaptőke-leszállítás meghiúsulására előírt rendelkezéseket kell alkalmaznia.
(4) Semmis az  alapszabály olyan rendelkezése, amely az  (1)–(3)  bekezdésben foglalt szabályoknál 
a részvénytársaságra nézve enyhébb követelményeket ír elő.”
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34. §  A Ptk. 3:275. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  közgyűlés nem határozatképes, a  megismételt közgyűlés az  eredeti napirenden szereplő ügyekben 
a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot zártkörű 
részvénytársaság esetén legalább három, nyilvánosan működő részvénytársaság esetén legalább tíz nappal és 
legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.”

35. §  A Ptk. 3:282. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az igazgatóság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.”

36. §  A Ptk. 3:286. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igazgatótanács legalább öt természetes személy tagból áll. Ha az  igazgatótanács elnökét a közgyűlés nem 
jelöli ki, elnökét maga választja tagjai közül. Semmis az alapszabály azon rendelkezése, amely ötnél kevesebb tagú 
igazgatótanács felállítását írja elő.”

37. §  A Ptk. 3:289. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jelentés elfogadásáról a  közgyűlés dönt. Ha a  részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, a  jelentés 
a felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé. A közgyűlés határozatát és az elfogadott 
jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.”

38. §  A Ptk. 3:300. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:300. § [Az alaptőke-emelés előfeltételei]
A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha az előző üzleti 
évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a  tárgyévi közbenső mérlege szerint a  társaság rendelkezik olyan 
alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a  részvénytársaság alaptőkéje a  tőkeemelést 
követően sem haladja meg a – lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett – saját tőke összegét.”

39. §  A Ptk. 3:336. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  közgyűlési meghívó elküldése és a  közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. 
Az alapszabály öt napnál rövidebb időtartamot előíró rendelkezése semmis.”

40. §  A Ptk. 3:338. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  közgyűlés határozatképtelen, a  megismételt közgyűlés az  eredeti napirenden szereplő ügyekben 
a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.”

41. §  A Ptk. 3:344. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  igazgatóság határozatképes, ha legalább a  tagok kétharmada jelen van. Határozatait a  jelen lévő tagok 
egyszerű szótöbbségével hozza meg. Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja 
össze. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.”

42. §  A Ptk. 3:354. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  szövetkezet tagjainak száma hét fő alá csökken, hat hónapos határidőn belül a  szövetkezet köteles 
megfelelő számú új tagot felvenni, vagy a  szövetkezet átalakulását, egyesülését, jogutód nélküli megszüntetését 
elhatározni.”

43. §  A Ptk. 3:358. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:358. § [A tagsági jogviszony megszűnése]
(1) A tagsági jogviszony megszűnik, ha
a) a tag a szövetkezetből kilép;
b) a  tag a  vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét – az  alapszabályban, illetve közgyűlési 
határozatban meghatározott időpontig – nem teljesítette;
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c) a tag meghal vagy megszűnik;
d) a bíróság a tagot kizárja;
e) a szövetkezet átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik.
(2) Az alapszabály a tagsági jogviszony megszűnésének egyéb eseteit is meghatározhatja.”

44. §  A Ptk. 3:361. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3:361. § [Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnésekor]
(1) A  tagsági jogviszony megszűnése esetén a  tagot vagy jogutódját a  vagyoni hozzájárulásának értéke, valamint 
a  tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett, a  vagyoni hozzájárulásra jutó saját tőke – lekötött tartalékkal 
csökkentett – összege illeti meg, abban az  esetben, ha az  a  veszteség fedezésére nem került felhasználásra. 
A vagyoni hozzájárulás összegét a tagsági jogviszony megszűnését követő három hónapon belül, a tőkerészesedést 
a tagsági jogviszony megszűnését követő nyolc éven belül kell kiadni. Az alapszabály ennél hosszabb időtartamot 
előíró rendelkezése semmis.
(2) A  tagsági jogviszony megszűnése esetén a  volt tag által a  szövetkezet használatába adott vagyontárgyat 
kérelemre a volt tag részére vagy tagsági viszonyt nem létesítő jogutódja részére ki kell adni, ha a használatba adott 
vagyontárgy még a  szövetkezet rendelkezésére áll. A  vagyontárgyat a  tagsági jogviszony megszűnését követő 
három hónapon belül kell kiadni; az  alapszabály nyolc évnél hosszabb időtartamot előíró rendelkezése semmis.  
Ha a  használatba adott vagyontárgy elhasználódás folytán már nincs a  szövetkezet birtokában, a  szövetkezet 
ellenérték fizetésére nem köteles. A  vagyontárgynak a  tagsági jogviszony megszűnése utáni használata esetén 
a kiadásig terjedő időre a volt tag, illetve tagsági jogviszonyt nem létesítő jogutódja részére díjat kell fizetni.”

45. §  A Ptk. 3:363. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsgálat költségeit az  indítványozók kötelesek előlegezni. A vizsgálat költségeit a szövetkezet viseli, kivéve,  
ha az indítványozók a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.”

46. §  A Ptk.
 1. 3:20. § (3) bekezdésében a „legfőbb” szövegrész helyébe a „döntéshozó” szöveg,
 2. 3:23.  § (2)  bekezdésében a „felvilágosítás megadására” szövegrész helyébe a „felvilágosítás megadására és 

az iratbetekintés biztosítására” szöveg,
 3. 3:48.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „alapítók kimondják” szövegrész helyébe az  „alapítók legalább 

háromnegyedes szótöbbséggel kimondják” szöveg,
 4. 3:51. § (4) bekezdés b) pontjában a „részvényeseinek” szövegrész helyébe a „tagjainak” szöveg,
 5. 3:52. § címében a „társaságok” szövegrész helyébe a „jogi személyek” szöveg,
 6. 3:82. § (1) bekezdésében a „semmis” szövegrész helyébe a „semmis.” szöveg,
 7. 3:102. § (3) bekezdésében a „Valamennyi tag” szövegrész helyébe az „A legfőbb szerv” szöveg,
 8. 3:102. § (4) bekezdésben az „okiratot a tagoknak” szövegrész helyébe az „okiratot – ha az nem szerződéssel 

történik – a tagoknak” szöveg,
 9. 3:110. § (1) bekezdésében a „Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, egy tag” szövegrész helyébe az „Egy tag” 

szöveg,
10. 3:133. § (2) bekezdésében a „két üzleti évben” szövegrész helyett a „két teljes – tizenkét hónapot magában 

foglaló – üzleti évben” szöveg,
11. 3:179.  § (2)  bekezdésében a „vonatkozó elővásárlási jogokra” szövegrész helyébe a „vonatkozó, az  üzletrész 

másokat megelőző megszerzésére irányuló jogokra” szöveg,
12. 3:179.  § (3)  bekezdésében a  „megszerzésére vonatkozó” szövegrész helyébe a  „megszerzésére irányuló” 

szöveg,
13. 3:219. § (1) bekezdésében az „esetén az értékpapírszámla adataiból” szövegrész helyébe az „esetén a központi 

értéktárnál letétbe helyezett okiratból” szöveg,
14. 3:224. §-ában a „belül az alaptőke” szövegrész helyébe a „belül elidegeníteni, vagy az alaptőke” szöveg,
15. 3:230.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „elsőbbségét” szövegrész helyébe az  „elsőbbségét (likvidációs 

hányadhoz fűződő elsőbbség)” szöveg,
16. 3:230. § (2) bekezdés c) pontjában az „elsőbbséget” szövegrész helyébe az „elsőbbséget (szavazatelsőbbség)” 

szöveg,
17. 3:234. § (1) bekezdésében a „pénzszolgáltatás ellenében” szövegrész helyébe az „adásvétel útján” szöveg,
18. 3:250. § (1) bekezdés c) pontjában a „módját; és” szövegrész helyébe a „módját.” szöveg,
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19. 3:278. § (4) bekezdésében a „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvet (kivonatát)” szöveg,
20. 3:291. § (4) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „legalább három” szöveg,
21. 3:309.  § (6)  bekezdésében a  „venni – az  alaptőke csökkenése arányában – az  alaptőkén felüli vagyon 

összegét” szövegrész helyébe a  „venni az  alaptőke csökkenése arányában az  alaptőkén felüli saját tőke  
– lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett – összegét” szöveg,

22. 3:352.  § (1)  bekezdésében a „könyvvizsgálóját az  alapszabályban” szövegrész helyébe a „könyvvizsgálóját  
– ha más jogszabály előírása alapján az kötelező, vagy az alapszabály előírja – az alapszabályban” szöveg,

23. 3:352. § (2) bekezdésében az „öt évre” szövegrész helyébe a „legfeljebb öt évre” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a Ptk.
 1. 3:1. § (4) bekezdésében az „; az e rendelkezésbe ütköző létesítő okirat semmis” szövegrész,
 2. 3:6.  § (2)  bekezdésében az „A jogi személy típusára vagy formájára vonatkozó elnevezést a  jogi személy 

nevében fel kell tüntetni.” szövegrész,
 3. 3:13. § (2) bekezdésében a „Senki sem hivatkozhat arra, hogy nyilvántartott adatról nem tudott.” szövegrész,
 4. 3:25. § (1) bekezdés g) pontjában a „vagy összeférhetetlenségi” szövegrész,
 5. 3:105. §-ában az „a gazdasági társaság képviseletében” szövegrész,
 6. 3:146. § e) pontjában a „vagy összeférhetetlenségi” szövegrész,
 7. 3:173. § (1) és (3) bekezdése,
 8. a Ptk. HARMADIK KÖNYV XIII. Cím XXV. Fejezet címében az „és pótbefizetés” szövegrész,
 9. 3:183. §-a,
10. 3:209. § (3) bekezdésében az „az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán” szövegrész,
11. 3:229. § (2) bekezdése,
12. 3:236. § (3) bekezdésében a „, legfeljebb a felemelt alaptőke tizenöt százalékáig” szövegrész,
13. 3:238. § (1) bekezdésében az „az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben” szövegrész,
14. 3:239. § (1) bekezdésében az „az alaptőke húsz százalékát meg nem haladó mértékben” szövegrész,
15. 3:250. § (1) bekezdés d) pontja,
16. a Ptk. HARMADIK KÖNYV XXI. Címe.

48. § (1) Ez a törvény – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A  2.  §, a  3.  §, a  7–9.  §, a  11–13.  §, a  15.  §, a  17–27.  §, a  30–46.  §, a  47.  § 1. és 4–16.  pontja, valamint az  50.  §  

2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. §, a 4–6. §, a 10. §, a 28. §, a 29. §, valamint a 47. § 2. és 3. pontja 2023. július 1-jén lép hatályba.

49. § (1) A  Ptk. HARMADIK KÖNYV IV. Fejezetének e  törvénnyel megállapított rendelkezéseit, továbbá a  Ptk. e  törvénnyel 
megállapított 3:35. §-át és 3:37. § (2) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő perekben 
is megfelelően alkalmazni kell.

 (2) A  Ptk. e  törvénnyel megállapított 3:36.  § (5)  bekezdését az  e  rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő 
perekben is megfelelően alkalmazni kell.

 (3) A  Ptk. e  törvénnyel megállapított 3:104.  § (4)  bekezdését és 3:363.  § (4)  bekezdését az  e  rendelkezések 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, ha a  cégbíróság ezen időpontban még nem 
határozott a költségelőlegezés tárgyában.

 (4) A  Ptk. e  törvénnyel megállapított 3:150.  §-ban meghatározott, továbbá a  3:361.  §-ban meghatározott elszámolás 
szabályait az  e  rendelkezések hatálybalépése után megszűnt tagsági jogviszonnyal összefüggő elszámolásra kell 
alkalmazni.

 (5) A Ptk. e törvénnyel megállapított 3:157. § (2) bekezdésében megállapított helytállási kötelezettség az e rendelkezés 
hatálybalépését követő naptól áll fenn.

 (6) A  Ptk. e  törvénnyel megállapított 3:152.  §-át és a  3:158.  §-át kell alkalmazni, ha közkereseti társaság esetén 
a  társaság tagjainak egy főre csökkenését, betéti társaság esetében valamennyi beltag vagy valamennyi kültag 
tagsági jogviszonyának megszűnését követő hat hónapos időtartam e törvény hatálybalépésekor már elkezdődött, 
azonban utolsó napja e rendelkezések hatálybalépésének napjára vagy azt követő időpontra esik.
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 (7) A  Ptk. e  törvénnyel megállapított 3:354.  § (5)  bekezdését kell alkalmazni, ha a  szövetkezet tagjainak hét fő alá 
csökkenését követő hat hónapos időtartam e  rendelkezés hatálybalépésekor már elkezdődött, azonban utolsó 
napja az e rendelkezés hatálybalépése, illetve a HARMADIK KÖNYV XXI. Címének hatályon kívül helyezése napjára 
vagy azt követő időpontra esik.

 (8) A  Ptk. e  törvénnyel megállapított 3:162.  §-át az  e  rendelkezés hatálybalépését követően a  cég bejegyzése 
iránt benyújtott kérelemre kell alkalmazni. Az  a  korlátolt felelősségű társaság, amelynek cégbejegyzési, 
változásbejegyzési, álalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzése iránti eljárása 2021. december 31-én folyamatban 
van, vagy a  cégjegyzékbe már bejegyzésre került, a  Ptk. 2021. december 31-én hatályos 3:162.  §-át alkalmazó 
létesítő okiratát a  cégalapítás során vállalt pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése vonatkozásában nem köteles 
módosítani, akkor sem, ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének határideje meghaladja a Ptk. e törvénnyel 
megállapított 3:162.  § (2)  bekezdésében meghatározott határidőt. E  rendelkezést kell megfelelően alkalmazni 
a  2021. december 31-én már folyamatban lévő, tőkeemelés bejegyzése iránti változásbejegyzési kérelem alapján 
történő bejegyzésre vagy a  már bejegyzett tőkeemelésre. 2022. január 1-jén és azt követően azonban nem 
nyújtható be olyan cégbejegyzési kérelem vagy tőkeemelés bejegyzése iránti változásbejegyzési kérelem, amely 
olyan létesítő okiraton vagy társasági határozaton alapul, amely a  pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének 
feltételei tekintetében nem felel meg a Ptk. e törvénnyel megállapított 3:162. §-ának.

 (9) A  Ptk. 3:183.  §-a alapján 2021. december 31. napján vagy azt megelőzően meghozott taggyűlési határozaton 
alapuló pótbefizetésre a Ptk. 2021. december 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni

 (10) Ha a  jogi személy létesítő okirata nem felel meg a  Ptk. e  törvénnyel megállapított, eltérést nem engedő 
rendelkezésének, a  (8)  bekezdésben foglalt kivétellel, a  jogi személynek legkésőbb az  eltérést nem engedő 
rendelkezés hatálybalépését követően a  nyilvántartó bírósághoz benyújtott első létesítő okirat módosításával kell 
a Ptk.-nak megfelelnie.

50. §  A 30. § és a 31. § a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

2021. évi XCVI. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról*

1. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § A Ptk. 3:21.  § (2)  bekezdése tekintetében, ha a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt és 
a  közérdekű vagyonkezelő alapítványt (a  továbbiakban együtt: közérdekű alapítvány) alapító vagy a  közérdekű 
alapítványhoz csatlakozó jogi személy vezető tisztségviselői a  vagyonjuttatás tekintetében hatáskörükben, 
a rájuk vonatkozó eljárási szabályok betartásával járnak el, a vagyonjuttatást a jogi személy érdekében állónak kell 
tekinteni.”

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

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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2021. évi XCVII. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról*

1. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a  továbbiakban: Njtv.) 21/B.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésén – tekintet nélkül arra, hogy a  közgyűlés ülése nyilvános 
vagy zárt – az adott nemzetiséghez tartozó nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló állandó meghívottként, 
tanácskozási joggal vehet részt.”

2. §  Az Njtv. a következő 117/A. és 117/B. §-sal egészül ki:
„117/A. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése legkorábban az országgyűlési képviselők általános 
választását megelőző naptári év október 1-jén, legkésőbb az  országgyűlési képviselők általános választásának 
kitűzését követő húsz naptári napon belül, át nem ruházható hatáskörében határozatban dönt a nemzetiségi lista 
állításáról.
(2) A döntésből személyes érintettség miatt a közgyűlés tagja nem zárható ki.
(3) A döntésnek – e törvényben megjelölt egyéb feltételeken túl – tartalmaznia kell
a) a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát, továbbá
b) a jelöltek személyi azonosítóját.
(4) A  döntés – a  személyi azonosító kivételével – nyilvános. A  döntést legkésőbb a  döntést követő naptári napon 
írásba kell foglalni és – a  személyi azonosító kivételével – az  országos nemzetiségi önkormányzat honlapján  
közzé kell tenni. A  döntésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a  döntést követő harmadik naptári napig írásba 
kell foglalni és az  országos nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak meg kell küldeni.
(5) E  § alkalmazásában a  101.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti képviselet esetén a  megbízás érvényességéhez 
a megbízott személy nevét és személyi azonosítóját a megbízás tényével együtt tartalmaznia kell az  (1) bekezdés 
szerinti döntésnek. A  megbízás együttesen magában foglalja az  országgyűlési képviselők választásán állított 
országos lista bejelentésével, adatainak módosításával, visszavonásával és az  országos listával kapcsolatos egyéb 
kapcsolattartói feladatok ellátásával kapcsolatos képviseletet.
(6) A  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a  továbbiakban: Ve.) 130.  § (3)  bekezdésében és 
207/A.  §-ában foglalt hatáskörök gyakorlásához a  közgyűlés döntése szükséges, amelyre az  (1)–(5)  bekezdésben  
– az (1) bekezdés szerinti határidő kivételével –, továbbá a 117/B. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.
117/B. § (1) A 117/A. § (1) bekezdése szerinti döntés elleni jogorvoslatként kizárólag közigazgatási nemperes eljárás 
indítható. A  közigazgatási nemperes eljárás megindítására a  központi névjegyzékben az  országgyűlési képviselők 
választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár, az országos nemzetiségi 
önkormányzat által állított nemzetiségi listán szereplő jelölt, a listaállítást megelőző általános országos nemzetiségi 
önkormányzati választáson listát állító nemzetiségi jelölő szervezet, az  országos nemzetiségi önkormányzat 
közgyűlésének tagja, továbbá az ügyben érintett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
– különösen a  települési és a  területi nemzetiségi önkormányzat, a  2.  § 14.  pontja szerinti nemzetiségi szervezet, 
illetve a 2. § 15. pontja szerinti nemzetiségi egyesület – jogosult. A közigazgatási nemperes eljárás megindítására 
és elbírálására a  Ve.-nek a  Nemzeti Választási Bizottság határozatának felülvizsgálatára vonatkozó szabályait  
kell alkalmazni a (2), (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) A  közigazgatási nemperes eljárást az  országos nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó 
fővárosi és megyei kormányhivatal útján kell megindítani. A  kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 
a 117/A. § (1) bekezdése szerinti döntés közzétételétől számított harmadik naptári napon megérkezzen a  fővárosi 
és megyei kormányhivatalhoz. A  kérelemhez a  döntésről készült jegyzőkönyv kivételével minden bizonyítékot 
mellékelni kell. A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  jogorvoslati kérelmet és mellékleteit, valamint a  döntésről 
készült jegyzőkönyvet a  közgyűlés döntésének közzétételét követő negyedik naptári napon felterjeszti  
9 óráig a  Fővárosi Törvényszékhez. A  felterjesztés fővárosi és megyei kormányhivatal általi elmulasztása esetén 
az elkésettség jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni.
(3) A  fővárosi és megyei kormányhivatal az  eljárásban érintett szerv, amely a  törvényes határidőben a  117/A.  § 
(1) bekezdése szerinti döntés ellen közigazgatási nemperes eljárást indíthat.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Közigazgatási nemperes eljárás indítására e  törvény rendelkezésének súlyos megsértésére hivatkozással lehet 
felülvizsgálati kérelmet benyújtani. A  felülvizsgálati kérelem alapján a  Fővárosi Törvényszék a  közgyűlés döntését 
helybenhagyja vagy megsemmisíti.
(5) A  Fővárosi Törvényszék a  határozatáról tájékoztatja a  kérelmezőt, az  országos nemzetiségi önkormányzatot, 
a fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a Nemzeti Választási Bizottságot.
(6) A jogorvoslati kérelem hiányában jogerőre emelkedett közgyűlési döntésről a fővárosi és megyei kormányhivatal 
haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot.”

3. §  Az Njtv. a 157. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A törvény rövidített megnevezése
157/A. § E törvényt más jogszabályban „Njtv.” rövidítéssel kell megjelölni.”

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  Az 1–2. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

2021. évi XCVIII. törvény
egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról*

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

1. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következő 41. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„41. szálláshely-minősítés: a szálláshelyek számára előírt minőségi követelményeknek való megfelelés vizsgálata és 
annak alapján a szálláshelyek minőségi fokozatokba sorolása a szálláshely-minősítő szervezet által.”

2. § (1) A Kertv. 6/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szálláshely-szolgáltatás csak a  Kormány rendeletében meghatározott, a  szálláshely-minősítésre vonatkozó 
rendelkezések megtartásával és a  kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést 
követően folytatható.”

 (2) A Kertv. 6/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szálláshely-minősítés Magyarországon az  állam hatáskörébe tartozó tevékenység. A  szálláshely-minősítést 
az állam a Kormány rendeletében kijelölt szálláshely-minősítő szervezet útján látja el, a nemzetközileg általánosan 
elfogadott és közzétett kritériumok alapján.”

3. §  A Kertv. a  6/I.  §-t követően a  következő „A szálláshely-minősítési eljárással kapcsolatban benyújtott panasz 
elbírálása” című alcímmel egészül ki:
„A szálláshely-minősítési eljárással kapcsolatban benyújtott panasz elbírálása
6/J. § (1) Az a minősített szálláshely, amelyre nézve a szálláshely-minősítési eljárás jog- vagy érdeksérelemmel jár, 
az eljárással kapcsolatban panasszal fordulhat a szálláshely-minősítő szervezet vezetőjéhez.
(2) A szálláshely-minősítő szervezet tevékenysége ellen benyújtott panaszt a szálláshely-minősítő szervezet vezetője 
közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A  panaszt a  szálláshely-minősítési eljárás lezárását és a  minősítésnek a  szálláshely általi megismerését követő 
nyolc napon belül lehet előterjeszteni.
(4) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 
elektronikus ügyintézés szabályai alkalmazásának nincs helye a panasz elbírálása során.
(5) A  szálláshely-minősítő szervezet eljárása ellen benyújtott panasz elbírálása esetén nincs helye sommás 
eljárásnak.”

4. §  A Kertv. a  8.  §-t követően a  következő „A szálláshely-minősítés körében alkalmazott díjszabás”  című  alcímmel 
egészül ki:
„A szálláshely-minősítés körében alkalmazott díjszabás
8/A.  § (1) A  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  szálláshely-minősítő szervezet által lefolytatott egyes 
igazgatási jellegű szolgáltatásokért és közigazgatási hatósági eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni 
a szálláshely-minősítő szervezet részére.
(2) Szálláshelyenként az első szálláshely-minősítési eljárás ingyenes.”

5. § (1) A Kertv. 12. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit – ide nem értve a magánszálláshelyen 
és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát –, 
a  szálláshely-üzemeltetési bejelentés rendjét és feltételeit, valamint a  szálláshelyek nyilvántartásának személyes 
adatot nem tartalmazó adattartalmát és a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, 
a  szálláshely-szolgáltató tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, az  adatszolgáltatás rendjét, 
a  jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményeket, továbbá a  szálláshely-minősítő szervezetet és a  szálláshely-minősítés rendjét, valamint 
a nemzetközileg általánosan elfogadott kritériumok közzétételét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Kertv. 12. § (4) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a turizmusért felelős miniszter, hogy)
„a) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a szálláshely-minősítő szervezet által végzett azon igazgatási 
jellegű szolgáltatások és közigazgatási hatósági eljárások körét, amelyek lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat 
kell fizetni, továbbá a fizetendő díj mértékét, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat;”
(rendeletben állapítsa meg.)

2. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

6. §  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény (a  továbbiakban: Turizmus 
törvény) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E törvény hatálya az  államháztartás központi alrendszeréből, valamint az  európai uniós forrásokból 
nyújtott költségvetési támogatás igénybevételével megvalósuló turisztikai fejlesztésekre, továbbá a  szálláshely-
szolgáltatókra és szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő és a  szálláshelyet vele együtt igénybe vevő személyekre, 
a  vendéglátó üzlet üzemeltetőkre és a  vendéglátó üzlet szolgáltatásait igénybe vevő személyekre, továbbá 
a turisztikai attrakció üzemeltetőkre, a turisztikai attrakciót látogató és igénybe vevő személyekre terjed ki.”

7. §  A Turizmus törvény 2. §-a a következő 7–11. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7. turisztikai attrakció: olyan turisztikai céllal hasznosított és működtetett természeti vagy ember alkotta vonzerő, 
illetve földrajzi terület, amely a látogatók számára élmény-, szabadidős, utazási szolgáltatásokkal, kínálati palettával, 
vagy szórakoztatási funkcióval rendelkezik;
8. turisztikai attrakció üzemeltetője: a turisztikai attrakció bérlője, tulajdonosa, fenntartója vagy kezelője;
9. turisztikailag kiemelt jelentőségű település: olyan település, ahol legalább egy országos, vagy nemzetközi 
jelentőségű turisztikai attrakció található, és amely a beutazó turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy 
célzott fejlesztések eredményeként azzá tehető;
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10. vendéglátó üzlet: a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben 
meghatározott vendéglátóhely üzlettípusok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.  törvény 2. § 30. pontja 
szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak;
11. vendéglátó üzlet üzemeltetője: a vendéglátó üzlet bérlője vagy tulajdonosa.”

8. §  A Turizmus törvény 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A.  § A szálláshely-szolgáltató, a  vendéglátó üzlet üzemeltetője és a  turisztikai attrakció üzemeltetője 
adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és adatelemzés, valamint hivatalos statisztikai adatok előállításának 
segítése céljából informatikai rendszer (a  továbbiakban: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) működik, 
amelynek üzemeltetőjét a Kormány rendeletben jelöli ki.”

9. §  A Turizmus törvény 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
a) az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott adatszolgáltatási 
eljárás szerint összegyűjtött, valamint
b) a  hivatalos statisztikáról szóló 2016.  évi CLV.  törvény 26.  § (2)  bekezdése szerint – a  Vhr.-ben meghatározott 
gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan – előkészített, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget megállapító 
kormányrendeletben előírt,
személyes adatot nem tartalmazó adatkörökbe tartozó, a  szálláshely-szolgáltató által a  szálláshelykezelő 
szoftver, vendéglátó üzlet üzemeltetője által a  vendéglátó szoftver, valamint a  turisztikai attrakció üzemeltetője 
által a  jegykezelő szoftver igénybevételével átadott adatokat tartalmazza, valamint a  b)  pont alá nem tartozó, 
a Vhr.-ben meghatározott vendéglátó üzlet üzemeltetője által a vendéglátó szoftver, valamint a turisztikai attrakció 
üzemeltetője által a jegykezelő szoftver igénybevételével átadott adatokat tartalmazza.”

10. § (1) A Turizmus törvény 9/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  szálláshely-szolgáltató, a  vendéglátó üzlet üzemeltetője, valamint a  turisztikai attrakció üzemeltetője 
a  tevékenysége megkezdésétől számított 5  napon belül a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban 
elektronikus úton regisztrál.
(2) A  szálláshely-szolgáltató, a  vendéglátó üzlet üzemeltetője, a  turisztikai attrakció üzemeltetője regisztrációja, 
annak módosítása vagy törlése, valamint a  nevében eljáró személy azonosítása és képviseleti jogosultságának 
ellenőrzése, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és 
végrehajtási rendeleteinek az  elektronikus azonosításra, továbbá a  Vhr.-ben megjelölt egyéb szabályozott és 
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vonatkozó szabályok megfelelő 
alkalmazásával, a Vhr.-ben meghatározott módon, elektronikus úton történik.
(2a) A  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. jogosult a  (2)  bekezdés szerinti SZEÜSZ-öket az  általa üzemeltetett 
turisztikai rendszerek működéséhez kapcsolódóan igénybe venni.
(3) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a  (2)  bekezdésben foglalt folyamatok keretében, 
a szálláshely-szolgáltató és képviselője, a vendéglátó üzlet üzemeltetője és képviselője, illetve a turisztikai attrakció 
üzemeltetője és képviselője azonosítása érdekében, az  azonosítási folyamat és a  képviseleti jog ellenőrzése 
céljából, az  azok lefolytatásához szükséges ideig kezeli a  szálláshely-szolgáltató, a  vendéglátó üzlet üzemeltetője, 
illetve a turisztikai attrakció üzemeltetője nevében eljáró személynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerinti természetes személyazonosító adatait (a  továbbiakban: természetes 
személyazonosító adat).”

 (2) A Turizmus törvény 9/C. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a vendéglátás 
jellegű kereskedelmi tevékenysége befejezéséig kezeli a  vendéglátó üzlet üzemeltetője nevét, elérhetőségét és 
adószámát.
(4b) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a turisztikai attrakció üzemeltetőjének a turisztikai 
attrakcióhoz kapcsolódó tevékenysége befejezéséig kezeli a turisztikai attrakció üzemeltetője nevét, elérhetőségét 
és adószámát.”
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 (3) A Turizmus törvény 9/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a  szálláshely-szolgáltató, a  vendéglátó üzlet 
üzemeltetője, illetve a  turisztikai attrakció üzemeltetője adatait, valamint a  nevében eljáró személy képviseleti 
jogát a  Vhr.-ben megjelölt SZEÜSZ útján ellenőrzi, vagy ennek ellenőrzése érdekében a  szálláshely-szolgáltató, 
a  vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy a  turisztikai attrakció üzemeltetője nevét, adószámát az  állami adó- és 
vámhatóságtól díjmentesen igényelheti.”

 (4) A Turizmus törvény 9/C. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben a  szálláshely-szolgáltatónak, a  vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, illetve a  turisztikai attrakció 
üzemeltetőjének az adatai, valamint a nevében eljáró személy képviseleti joga az  (5) bekezdés szerinti SZEÜSZ és 
az  állami adó- és vámhatósági nyilvántartásokban nem ellenőrizhető, akkor a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ üzemeltetője az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat jogosult bekérni.”

11. §  A Turizmus törvény 9/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/E.  § (1) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a  szálláshely-szolgáltató által nyújtott adataihoz 
hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:
a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,
b) a helyi önkormányzat,
c) az állami adóhatóság, valamint
d) a KSH.
(2) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a  vendéglátó üzlet üzemeltetője által nyújtott adataihoz 
hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:
a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,
b) az állami adóhatóság,
c) a helyi önkormányzat, valamint
d) a KSH.
(3) A  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a  turisztikai attrakció üzemeltetője által nyújtott adataihoz 
hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:
a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,
b) az állami adóhatóság, valamint
c) a KSH.”

12. §  A Turizmus törvény a következő 9/G. §-sal egészül ki:
„9/G.  § (1) A  vendéglátó üzlet üzemeltetője a  Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak 
megfelelő olyan vendéglátó szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a 9/B. § (1) bekezdésében meghatározott 
adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbítsa.
(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az (1) bekezdésnek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.
(3) A  turisztikai attrakció üzemeltetője a  Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő 
olyan jegykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a 9/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbítsa.
(4) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a (3) bekezdésnek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.”

13. §  A Turizmus törvény 9/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti szoftvert térítésmentesen biztosítja az  olyan 
szálláshely-szolgáltatónak, aki legfeljebb nyolc szobát tizenhat férőhellyel hasznosít szálláshelyként.”

14. § (1) A Turizmus törvény 10. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)
„f ) a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 9/B.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatai körét, 
a  regisztrációval és az  adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes szabályokat, az  adatszolgáltatással 
kapcsolatban az  üzemeltető és a  szálláshely-szolgáltató, a  vendéglátó üzlet üzemeltetője, valamint a  turisztikai 
attrakció üzemeltetője által használt SZEÜSZ-öket,”
(rendeletben határozza meg.)
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 (2) A Turizmus törvény 10. §-a a következő i)–m) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)
„i) vendéglátó üzlet üzemeltetője által alkalmazandó vendéglátó szoftver és a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ közötti kommunikáció részletszabályait,
j) turisztikai attrakció üzemeltetője által alkalmazandó jegykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ közötti kommunikáció részletszabályait,
k) Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek és turisztikai 
attrakciók körét;
l) turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal kapcsolatos kötelezettségeinek 
ellenőrzésére jogosult szervet;
m) turisztikailag kiemelt jelentőségű településeket”
(rendeletben határozza meg.)

15. §  A Turizmus törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  9/C.  § (1)  bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettséget a  szálláshely-szolgáltatók vonatkozásában 
a 2019. július 1-jét követően szálláshely-szolgáltatási tevékenységet megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.”

16. §  A Turizmus törvény 9. alcíme a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 
2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától 
köteles.
(2) A 9/C. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában 
a  vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1.  napján már ellátókra, illetve azt követően 
megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.
12/B. § (1) A turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 
2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától 
köteles.
(2) A  9/C.  § (1)  bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettséget a  turisztikai attrakció üzemeltetője 
vonatkozásában a turisztikai attrakció üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt 
követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.”

17. §  A Turizmus törvény
a) 9/I. § (1) bekezdésében a „turisztikai szolgáltató” szövegrész helyébe a „szálláshely-szolgáltató” szöveg,
b) 12.  § (6)  bekezdésében a „2021. április 1.  napjától” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 1.  napjától” 

szöveg,
c) 12. § (7) bekezdésében a „2021. április 1. napját” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 1. napját” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6–12. § és a 14–16. § 2021. július 1. napján lép hatályba.
 (3) Az 1–5. § 2021. szeptember 1. napján lép hatályba.

19. § (1) A Kertv. 6/D. § (6) bekezdésének tervezete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerint bejelentésre kerül.

 (2) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2021. (VI. 25.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel 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 20.  alpontjában és 41.  alpont 
k)  pontjában 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. § (1) A  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet  
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
1. 9., 11. és 15. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;
2. 9., 11.,14. és 15. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás;
3. 9. és 11. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott 
támogatás;
4. 9., 11., 14. és 15. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14.  cikke szerinti regionális beruházási 
támogatás;
5. 9., 11. és 14. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
6. 9., 11.,14. és 15. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló 
támogatás;
7. 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
8. 9. és 11. sora alapján a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban: SA.46515 sz.  
bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás, 
tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, valamint mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós 
intézkedésekhez nyújtott támogatás
nyújtható.”

 (2) A Rendelet 2. § (3) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat]
„15. 4. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: átmeneti közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatás és 
3.12. szakasza szerinti fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás;”
(nyújtható.)

 (3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat]
„18. 4. és 5. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 33. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E  rendeletnek a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról szóló 5/2021. (VI. 25.) MK rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. § (1) A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 9., 11. és 15. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24., 1. o.),
b) 9. és 11. sora 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.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 53., 55. és 56. cikke,
c) 14. sora 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.) 
I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 53., 55. és 56. cikke,
d) 9. és 11. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk (2)  bekezdésének az  általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat  
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
e) 15. sora 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.) 
 I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 31., 53. és 56. cikke,
f ) 9. és 11. sora a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

 (2) A Rendelet 34. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. mellékletben foglalt táblázat)
„f ) 4. és 5. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,  
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) és”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

4. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A Rendelet
a) 31/C. § (1)–(3) bekezdésében az „átmeneti keretszabály” szövegrész helyébe az „átmeneti közlemény” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat címében a „Gazdaságvédelmi” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási” 

szöveg,
c) 2.  mellékletében foglalt táblázat címében a  „gazdaságvédelmet” szövegrész helyébe a  „gazdaság 

újraindítását” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat C:3–E:3 mezőjében a „Gazdaságvédelmet” szövegrész helyébe a „Gazdaság 

újraindítását” szöveg
lép.

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

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

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

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),
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c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

d) a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Rogán Antal s. k., 
  a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet az 5/2021. (VI. 25.) MK rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(F)

(14.) Az előirányzat fedezetet nyújt 
1) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, 
továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére és működtetésére a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény  
végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 235/2019. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése alapján, ideértve a 235/2019. Korm. rendelet  
1. § (5) bekezdése szerinti feladatokat is, valamint a 235/2019. Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő állami ingatlanok és vagyonelemek vagyonkezelésével 
összefüggő feladatok finanszírozására;
2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti feladatokra;
3) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak fedezetére. 
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
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A külgazdasági és külügyminiszter 25/2021. (VI. 25.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló  
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Zöld-foki Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § 
(3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást 
kötött ország:
1. Albán Köztársaság,
2. Bahreini Királyság,
3. Ciprusi Köztársaság,
4. Cseh Köztársaság,
5. Észak-macedón Köztársaság,
6. Georgia,
7. Horvát Köztársaság,
8. Kazah Köztársaság,
9. Marokkói Királyság,
10. Moldovai Köztársaság,
11. Mongólia,
12. Montenegrói Köztársaság,
13. Szerb Köztársaság,
14. Szlovák Köztársaság,
15. Szlovén Köztársaság,
16. Török Köztársaság,
17. Ukrajna,
18. Zöld-foki Köztársaság.”

2. §  Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A pénzügyminiszter 6/2021. (VI. 25.) PM rendelete
a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-
visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más 
tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási 
azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (9) bekezdés a) és c) pontjában, továbbá az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés i) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános 
forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai 
Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével 
kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

1. § (1) A  belföldön nem letelepedett adóalanyokat a  Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-
visszatéríttetési jognak, valamint a  belföldön letelepedett adóalanyokat az  Európai Közösség más tagállamában 
megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 
32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Ha az adófizetésre kötelezetti státuszt tanúsító okirat elektronikus formában áll az adóalany rendelkezésére, 
az  adóalany e  státuszát az  elektronikus okirat iratképének benyújtásával is igazolhatja. Ebben az  esetben 
a kérelemhez az irat hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
(2) Az  adóalany az  (1)  bekezdésben foglalt lehetőséggel csak akkor élhet, ha az  elektronikus irat tartalma és 
hitelessége a kiállító külföldi adóhatóság által megjelölt módon – hitelesen – ellenőrizhető.
(3) Amennyiben az adóalany az adófizetésre kötelezetti státuszát igazoló okiratot az (1) bekezdésben foglalt módon 
nyújtja be, az  állami adó- és vámhatóság az  okirat tartalmát a  kiállító külföldi adóhatóság által megjelölt módon 
ellenőrzi. Ha az  okirat tartalma alapján az  adó-visszatérítési kérelem elbírálásához további információ szükséges, 
az állami adó- és vámhatóság
a) az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 61. § (2) bekezdése szerint jár el, vagy
b) megkeresi az okiratot kiállító külföldi szervet.”

 (2) A PM rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek a  belföldön letelepedett adóalanyokat az  Európai Közösség más tagállamában megillető 
hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. 
(XII. 21.) PM rendelet, valamint a  számla és a  nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az  elektronikus 
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról 
szóló 6/2021. (VI. 25.) PM rendelettel (a  továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 7.  §-át a  Mód. rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.”

2. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása

2. §  A számla és a  nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az  elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 13/A.  §-a a  következő (8)–(9)  bekezdéssel  
egészül ki:
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„(8) Ha a  számlakibocsátásra kötelezett adóalany ezen kötelezettségének meghatalmazott útján tesz eleget, és 
meghatalmazottként a  terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő olyan személy, szervezet jár el, aki (amely) 
belföldön nem rendelkezik székhellyel, és a meghatalmazotti minőségében történő számlakiállítás alapjául szolgáló 
ügylettel kapcsolatban belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, a meghatalmazott által számlázó programmal 
kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról az  (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesíthető a  meghatalmazott számlázó programjától eltérő számítástechnikai rendszerből is, feltéve, hogy 
az gép-gép kapcsolattal, elektronikus úton valósul meg.
(9) A  (8)  bekezdés szerinti esetben az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az  (1)  bekezdéstől 
eltérően a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását követő 6 napon belül kell teljesíteni.”

3. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/3. számú végzése
 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Budapest Főváros Kormányhivatala indítványozónak a  Budapest Főváros 
VIII.  kerület Józsefvárosi Önkormányzat ellen önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata iránt indított 
eljárásban, az  indítványozó által előterjesztett ideiglenes alkalmazási tilalom tárgyában – tárgyaláson kívül – 
meghozta a következő

végzést:

A Kúria azonnali jogvédelmi intézkedésként a Budapest Főváros Kormányhivatala kérelmére – a Köf.5016/2021. számú 
ügyben az ügydöntő határozata közzétételét követő napjáig – elrendeli a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a  járművel történő várakozás kiegészítő, 
helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes 
alkalmazási tilalmát.

A Kúria e végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

A Kúria elrendeli, hogy ezt a  végzést Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az  önkormányzati 
rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerint tegye közzé.

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Budapest Főváros Kormányhivatala (a  továbbiakban: indítványozó) 2021. május 27-én kelt és a  Kúriára 
2021. június 1-jén érkezett indítványában vizsgálni és visszamenőleges hatállyal megsemmisíteni kérte a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén 
a  járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdés a) és b) pontját. A vizsgálni kért rendelkezések szerint:
„Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény mértéke:
a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a díjkedvezmény mértéke 100%,
b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a díjkedvezmény mértéke
ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bd) 100%, ha kérelmezett gépjármű teljesen gáz, vagy elektromos üzemű.”
Az Ör. 2.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontját az  1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a  továbbiakban: MódÖr.) 
2.  § (1)  bekezdése módosította 2021. január 29-i hatállyal oly módon, hogy a  2021. január 28-ig hatályos 
normaszövegben szereplő „lakosonként” szót „lakásonként” szóra cserélte.
Az indítványozó szerint az  Ör. 2.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja törvénysértő, mert a  koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 
603/2020.  (XII.  18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 603/2020. Korm. rend.) 1.  § (2)  bekezdésébe, ebből 
következően az  Alaptörvény 32.  cikk (3)  bekezdésébe, valamint a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
(a továbbiakban: Jat.) 2. §-ának (3) és (4) bekezdésébe ütköznek.
Az indítványozó, a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 145.  §-a alapján 
kérte, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az ügydöntő határozat közzétételét követő napig az Ör. 2. § (2) bekezdés 
a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmát rendelje el.
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Előadta, hogy a Kormány – tekintettel a veszélyhelyzet 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet általi kihirdetésére, valamint 
élve az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdése és a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Kat.) 51/A.  §-a által biztosított felhatalmazással  – 
a  603/2020. Korm. rend.-ben korlátozta az  önkormányzatok 2021-es évre vonatkozó díjmegállapítási jogát. 
E rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében 2021. december 31. napjáig az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, 
végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, 
illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke sem lehet magasabb, mint a 603/2020. Korm. rend. hatálybalépését 
(2020. december 19. napját) megelőző napon hatályos és alkalmazandó mérték volt. Továbbá, ugyanezen 
rendelkezés (2)  bekezdése szerint az  önkormányzat e  rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított 
új  díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti 
körre nem terjeszthet ki. Az  indítványozó szerint az  Ör. 2.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontját érintő, mindössze 
egyetlen szó felcserélésében álló módosítás folytán az  eddig lakosonként igénybe vehető lakossági várakozási 
hozzájárulást 2021. január 29. napjától már csak lakásonként két gépjármű vonatkozásában lehet igényelni. Ezáltal 
a  VIII. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok egy része elesik attól a  lakossági várakozási 
kedvezménytől, amelyben addig részesültek, amennyiben az  adott lakáshoz köthetően az  általuk használt 
jármű már a  harmadik vagy azt követő a  sorban. E  módosítás tehát – a  603/2020. Korm. rend. tiltó szabályába 
ütközően – a meglévő díj új kötelezetti körre történő kiterjesztésének minősül. Előadta továbbá, hogy a MódÖr.-hez 
fűzött indokolás – mely szerint az  Ör. 2.  § (2)  bekezdése a) és b)  pontja módosításának célja a  vonatkozó 
fővárosi rendelettel való koherencia megteremtése, és ezzel a  helyi rendelet magasabb rendű jogszabályba 
ütközésének megszüntetése – téves, a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 48.  § 
(5)  bekezdésében meghatározott felhatalmazó rendelkezés megszorító értelmezésén alapul, és nem szolgálhat 
igazolásul a 603/2020. Korm. rend.-ben foglalt tilalom megszegéséhez.
Az ideiglenes alkalmazási tilalom iránti kérelem indokolásaként az  indítványozó előadta, hogy 
az  Ör.  2021.  január  29-én hatályba lépő módosításával a  VIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező lakosok 
egy részét érintő joghátrány – az Ör. 2. § (3) bekezdésében rögzített szabályozás alapján – már 2021. április 1-jétől 
bekövetkezett arra figyelemmel, hogy (a korábbi szabályozás alapján) „a 2020. évben és 2021. év február 15. napjáig 
benyújtott kérelem alapján kiadott hozzájárulás a  kiadás napjától 2021. március 31. napjáig érvényes”. Továbbá, 
2021. május 25-én hatályát vesztette a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről 
szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 8.  §-a, amely elrendelte, hogy 2020. november 4. napjától a  helyi közutak, 
valamint a  helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és 
egyéb közterületek vonatkozásában várakozási díjat nem kell fizetni. Ennek következtében visszaállt a  közterületi 
várakozás díjfizetési rendje, így 2021. május 25. napjától kezdődően a  közterületeken az  önkormányzat ismét 
díjfizetési kötelezettséghez köti a gépjárművek várakozását.
A kérelem megalapozott.
A Kp. 145.  § (1)  bekezdése szerint a  Kúria – az  azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályok megfelelő 
alkalmazásával  – kérelemre vagy hivatalból elrendelheti az  önkormányzati rendelet alkalmazásának ideiglenes 
tilalmát. A  Kp. azonnali jogvédelemről rendelkező 50.  § (4)  bekezdése szerint az  azonnali jogvédelemre irányuló 
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az  indokokat, amelyek az  azonnali jogvédelem szükségességét 
megalapozzák, és az  ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A  kérelmet megalapozó tényeket 
valószínűsíteni kell.
A Kúria megállapította, hogy az indítvány a Kp. 50. § (4) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel.
A Kp. 51. § (3) bekezdés szerint a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából azt 
mérlegeli, hogy az  azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az  azonnali 
jogvédelem biztosítása járna. A  Kúria az  indítványban a  603/2020. Korm. rend.-el való ütközésre vonatkozó érvek 
alapján – a  Kkt. 48.  § (5)  bekezdésében foglalt felhatalmazás mértékére és a  fővárosi közgyűlési rendelettel való 
ütközésre vonatkozó indokok vizsgálatát mellőzve – úgy ítélte meg, hogy az Ör. § 2. § (2) bekezdése a) és b) pontja 
vonatkozásában az  ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelésének elmaradása súlyosabb hátrányt okozna, mint 
az alkalmazási tilalomra irányuló kérelem elutasítása. Az Ör. jelenleg hatályos szabályozása a díjkedvezménytől eleső 
állampolgároknak okozott joghátrányon felül a  jogbiztonságot is súlyosan veszélyezteti a  díjemelést 2021. évben 
generálisan tiltó magasabb szintű jogszabályi előírások mellett, mely körülmények között az  önkéntes jogkövetés 
jelentősen elnehezül. Ellenben az azonnali jogvédelem biztosítása nem okoz jelentős hátrányt az önkormányzatnak, 
mert ezzel megelőzhető – az  önkormányzati várakozási hozzájárulás kiadására irányuló kérelmek folyamatos 
benyújtására figyelemmel – az elutasító határozatok kiadása esetén induló számos jogorvoslati eljárás.
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A Kúria ezért a  Kp. 145.  § (1)  bekezdése és (3)  bekezdése alapján elrendelte az  Ör. 2.  § (2)  bekezdése a) és 
b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozat közzétételét követő napig.
A Kp. 145.  § (2)  bekezdése értelmében az  önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése alkalmazásának 
ideiglenes tilalmát elrendelő végzést az önkormányzati rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerint, valamint 
a hivatalos lapban közzé kell tenni. A Kúria a végzés közzététele iránt soron kívül intézkedik.
A fentiekre tekintettel a  Kúria elrendelte e  végzése Magyar Közlönyben, valamint az  önkormányzati rendelet 
kihirdetésére irányadó szabályok szerinti közzétételét.
A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2021. június 8.

Dr. Patyi András s. k., a  tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k., bíró, Dr. Kiss Árpád 
Lajos s. k., bíró, Dr. Varga Zs. András s. k., bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/8. számú végzése
 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Dr. Horváth Zsuzsanna kamarai jogtanácsos által képviselt Budapest Főváros 
Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 62–64.) indítványozónak a  Dr. Csontos Zsombor kamarai jogtanácsos 
által képviselt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata (1082 Budapest, Baross u. 63–67.) 
indítványozott ellen önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata iránt indított eljárásban, az  indítványozott 
által előterjesztett kifogás az eljárás szabálytalansága tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

végzést:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványozott kifogásának helyt ad.
A Köf.5016/2021/3. számú végzését visszavonja, és az indítványozónak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, 
helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja ideiglenes 
alkalmazási tilalmának elrendelése iránti kérelmét elutasítja.

A Kúria e végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

A Kúria elrendeli, hogy ezt a  végzést Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az  önkormányzati 
rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerint tegye közzé.

E végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) 2021. május 27-én kelt indítványában vizsgálni 
és visszamenőleges hatállyal megsemmisíteni kérte a  Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a  járművel történő várakozás kiegészítő, helyi 
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete (a  továbbiakban: Ör.) 2.  § (2)  bekezdés a) és 
b) pontját.
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A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  2021. május 31. napján kelt Köf.5016/2021/2. sorszámú végzésében 
(a  továbbiakban: 2. sorszámú végzés) az  indítvány megküldésével tájékoztatta az  indítványozott önkormányzatot, 
hogy az  indítványra vonatkozóan a  végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül védiratot terjeszthet elő, 
egyidejűleg felhívta a figyelmet arra, hogy az indítvány ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti kérelmet is 
tartalmaz. Az indítványozott a 2. sorszámú végzést 2021. június 1. napján letöltötte.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a 2021. június 8. napján kelt Köf.5016/2021/3. sorszámú végzésével (a továbbiakban: 
3. sorszámú végzés) azonnali jogvédelmi intézkedésként – a Köf.5016/2021. számú ügyben az ügydöntő határozata 
közzétételét követő napjáig – elrendelte az Ör. 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmát. 
Az indítványozott a 3. számú végzését 2021. június 10. napján vette át.
Az indítványozott önkormányzat 2021. június 9. napján 4. sorszám alatt védiratot terjesztett elő, majd a 3. sorszámú 
végzés átvételét követően 2021. június 11. napján 5. sorszámon kifogást nyújtott be az  eljárás szabálytalansága 
miatt. Beadványában arra hivatkozott, hogy a  védiratát 2021. június 9. napjáig volt lehetősége előterjesztenie, 
azonban a Kúria Önkormányzati Tanácsa az  ideiglenes alkalmazási tilalomról már 2021. június 8. napján, a védirat 
előterjesztési határidejének lejárta előtt, az  indítványozott érveinek bevárása nélkül döntött. Álláspontja szerint, 
azzal, hogy a  Kúria felhívta nyilatkozattételre, majd a  beérkező nyilatkozat bevárása nélkül döntött, „kimeríti 
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. § (2) bekezdése és az Alaptörvény 
XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti elveket (pártatlan bíróság, tisztességes eljárás)”.
A kifogás megalapozott.
A Kp. 145.  § (1)  bekezdése szerint a  Kúria – az  azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályok megfelelő 
alkalmazásával  – kérelemre vagy hivatalból elrendelheti az  önkormányzati rendelet alkalmazásának ideiglenes 
tilalmát. A  Kp. azonnali jogvédelemről rendelkező 50.  § (4)  bekezdése szerint az  azonnali jogvédelemre irányuló 
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az  indokokat, amelyek az  azonnali jogvédelem szükségességét 
megalapozzák, és az  ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A  kérelmet megalapozó tényeket 
valószínűsíteni kell.
A kérelemről a  kérelem beérkezését követően 15 napon belül kell döntést hozni. A  rövid határidőre tekintettel 
a  Kp. kizárja a  hiánypótlás lehetőségét, vagyis a  hiányosan benyújtott kérelmet el kell utasítani. A  Kúria már  
a  3. sorszámú végzésében megállapította, hogy az  Ör. ideiglenes alkalmazási tilalmára vonatkozó indítvány  
a  Kp. 50.  § (4)  bekezdésében foglalt feltételnek megfelel, mert az  tartalmazza az  azonnali jogvédelem 
szükségességét megalapozó indokait.
Ha a  kérelem hiánytalan, azonban a  Kúria Önkormányzati Tanácsa szükségesnek tartja az  indítványozott fél 
nyilatkozattételét, ennek elrendelésére van lehetősége. Ha az  indítványozott lehetőséget kap, hogy előzetesen 
nyilatkozzon az  ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti indítványra, a döntés meghozatala során mindkét 
fél szempontjai figyelembe vehetők. Ugyanakkor az  önkormányzat nyilatkozattételre való felhívása nem kötelező, 
a  Kúria mérlegelési jogkörében dönt, hogy a  döntés meghozatalához szükséges-e a  felek nyilatkozatának 
beszerzése, illetve bevárása. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa – figyelemmel arra, hogy 2. sorszámú végzésében 
kifejezetten felhívta az  indítványozott önkormányzatot a  védirat előterjesztésének lehetőségére, és a  3. sorszámú 
végzés meghozatalának időpontjában az  erre biztosított határidő még nem járt le – a  polgári eljárásról szóló  
2016. évi CXXX. törvény 156.  § (2)  bekezdése alapján helyt adott az  indítványozott kifogásának és a  Kp. 51.  § 
(6) bekezdése alapján a 3. sorszámú végzését visszavonta.
A visszavonás következtében a Kúria Önkormányzati Tanácsa a kifogással érintett eljárási cselekményt megismételte, 
azaz az  indítványozó ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti kérelmét – mindkét fél álláspontjának 
ismeretében – az alábbiak szerint bírálta el.
A Kp. 51. § (3) bekezdése szerint a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából 
azt mérlegeli, hogy az  azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel 
az  azonnali jogvédelem biztosítása járna. A  Kúria mérlegelve az  indítványozott önkormányzat érveit, mely szerint 
az Ör. 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja ideiglenes alkalmazási tilalmának elrendelése teljes mértékben megfosztaná 
a  VIII. kerületi lakosokat a  kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás lehetőségétől, ami súlyosabb 
joghátránnyal járna, mint az  ideiglenes alkalmazási tilalom elmaradása, ezért a  kérelem teljesítését nem tartotta 
indokoltnak.
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A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése, a felülvizsgálat lehetőségét a Kp. 116. § d) pontja 
zárja ki.

Budapest, 2021. június 22.

Dr. Patyi András s. k., a  tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k., bíró,  
Dr. Kiss Árpád Lajos s. k., bíró, Dr. Varga Zs. András s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 327/2021. (VI. 25.) KE  határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1037/3/2021. számú előterjesztésére – Kozos László 
(névmódosítás előtti neve: Kozos Vaszil Vasziljovics; születési hely, idő: Veléte [Szovjetunió], 1986. október 23.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. június 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június 14.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02221-3/2021.

A miniszterelnök 36/2021. (VI. 25.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Központi Statisztikai Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Dargay Esztert, a Belügyminisztérium jelöltjét,
Gerendás Jánost, a Magyar Nemzeti Bank jelöltjét,
dr. Juhász Anikót, az Agrárminisztérium jelöltjét,
dr. Komoróczki Istvánt, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács jelöltjét,
dr. Mázi Andrást, az Igazságügyi Minisztérium jelöltjét,
dr. Mernyei Ákos Pétert, a Miniszterelnökség jelöltjét,
Papp Gergelyt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelöltjét,
Sándorné dr. Kriszt Évát, a Magyar Tudományos Akadémia jelöltjét,
dr. Solymár Károly Balázst, az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelöltjét,
dr. Sölch Gellért Boldizsárt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelöltjét és
dr. Szabó Tamás Attilát, az Országos Bírósági Hivatal jelöltjét

– a 2021. augusztus 1-jétől 2024. július 31-éig terjedő időtartamra –

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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