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Kormányrendeletek

A Kormány 300/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Dohányzás Fókuszponttal, a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központtal, valamint
a Nemzeti Addiktológiai Fókuszponttal kapcsolatos feladatokról
A Kormány a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
12. § (4) bekezdésében az „NNK” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg lép.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Kormány nemzeti koordinációs fókuszpontként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki az Egészségügyi
Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett,
az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat
ellátására.”
(2) A 385/2016. Korm. rendelet 17/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdéstől eltérően az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el 2019. január 1. napjától a Nemzeti
Népegészségügyi Központ által 2018. október 1. napjával átvett, a Dohányzás Fókuszponttal, a Nemzeti Kábítószer
Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központtal, a Nemzeti Addiktológiai Fókuszponttal kapcsolatos, valamint a kábítószermegelőzéssel, kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos feladatokat.”

3. Záró rendelkezés
3. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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36979

A Kormány 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről
A Kormány
az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben,
a 3. alcím vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4–6. alcím vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a)
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsra (a továbbiakban: NHIT),
b)
a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: Digitális
Kormányzati Ügynökség).
(2) Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:
a)
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,
b)
az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és
helyi költségvetési szerv vagy intézmény,
c)
a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó
alapítvány és közalapítvány,
d)
a Kormány tagja, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagy más személy
vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,
vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,
e)
az a)–d) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja. [az a)–e) pont együtt
a továbbiakban: érintett szervezet]
(3) E rendelet meghatározza
a)
a Digitális Kormányzati Ügynökség közfeladatait,
b)
az NHIT feladatait,
c)
az érintett szervezetek informatikai beszerzésével összefüggő adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettségeit,
d)
a kormányzati központosított informatikai közbeszerzési rendszer részletes szabályait,
e)
a Digitális Kormányzati Ügynökség által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért
fizetendő közbeszerzési díj mértékét,
f)
az NHIT szervezetét, valamint
g)
az NHIT eljárására vonatkozó szabályokat.
(4) E rendelet alkalmazásában
1.
Digitális Kormányzati Ügynökség Központosított Közbeszerzési Portál: a központi beszerző szerv által
üzemeltetett e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére
alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazás;
2.
éves informatikai beszerzési terv: az adott évre vonatkozó, valamennyi, előre tervezhető, az érintett szervezet
operatív működéséhez szükséges informatikai eszközt és szoftvert részletesen felsoroló elektronikus
dokumentáció;
3.
információs rendszer: az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító
berendezés, vagy az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége;
4.
informatikai beszerzés: az informatikai eszköz, valamint a szoftver kormányzati informatikai beszerzése
megvalósítása érdekében történő fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli
cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett
jognyilatkozat;
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5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési tervben, valamint az informatikai fejlesztési
tervben szereplő egyedi informatikai beszerzést részletesen felsoroló elektronikus dokumentáció;
informatikai eszköz: az olyan hardver eszköz, továbbá a hardver eszköz üzemszerű működéséhez vagy
karbantartásához szükséges eszköz és segédanyag, amelyet az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter rendeltében ilyen eszközként meghatározott;
informatikai fejlesztési terv: az érintett szervezet operatív informatikai működéséhez nem szükséges, az adott
évben megvalósítandó informatikai eszköz-, valamint szoftverállomány korszerűsítéshez vagy bővítéséhez
szükséges informatikai eszközöket és szoftvereket, valamint alkalmazásfejlesztési igényeket felsoroló
elektronikus dokumentáció;
rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: előre nem látható, az informatikai eszköz- vagy
szoftverállományban hiányt eredményező esemény miatt az érintett szervezet informatikai működési
hatékonyságának csökkenésével, vagy a működésének leállásával fenyegető helyzet miatt szükségessé váló
beszerzés céljából a pótolni szükséges informatikai eszközt és szoftvert részletesen felsoroló elektronikus
dokumentáció;
üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az érintett szervezet
mindennapi működéshez szükséges, informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges informatikai
eszközöket vagy szoftvereket részletesen felsoroló elektronikus dokumentáció;
szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen
keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;
szoftver: az informatikai eszköz memóriatartalma, és az ahhoz tartozó valamennyi fejlesztési dokumentáció,
valamennyi felhasználói dokumentáció, valamennyi kereskedelmi dokumentáció, valamint az ezek
bármelyikét tartalmazó adathordozó.

2. Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter, a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács és a Digitális Kormányzati Ügynökség feladatai
2. §		
A Digitális Kormányzati Ügynökség a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes
informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos – e rendeletben
meghatározott – állami feladatokat közfeladatként látja el.
3. §

(1) Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter a Digitális Kormányzati
Ügynökségen keresztül összehangolja a kormányzati informatikai beszerzések körében a Kormány irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek munkáját.
(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti hatásköre, a 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel, nem terjed ki
az irányító hatósági feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartózó kérdésekre.

4. §

(1) Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a)
ellátja az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységének szakmai felügyeletét;
b)
e rendeletben meghatározottak szerint elbírálja az érintett szervezetek informatikai beszerzésre vonatkozó
igényeit;
c)
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §-ában
meghatározottakkal összhangban figyelemmel kíséri e rendelet alkalmazása során az NHIT által
meghatározott e-közigazgatási és informatikai fejlesztési irányok megvalósulását.
(2) A Digitális Kormányzati Ügynökség
a)
közreműködik a miniszter (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában;
b)
koordinálja és ellenőrzi az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységének megvalósítását,
javaslatot tesz egyes informatikai fejlesztések megvalósításának módjára;
c)
összehangolja az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységeit biztosító szolgáltatásokat;
d)
megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített informatikai beszerzési tervét, költségkerettervét,
továbbá informatikai beszerzési igényét;
e)
központi beszerző szervként lebonyolítja az e rendeletben meghatározott keretek között az érintett szervek
informatikai tárgyú beszerzéseit;
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(3) Az NHIT a Kormány részére
a)
véleményezi a kormányzati informatikai beszerzésekre és alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó javaslatokat;
b)
javaslatot tesz a kormányzati informatikai fejlesztések és alkalmazásfejlesztések irányának meghatározására;
c)
a miniszterelnök felkérésére véleményezi a Kormány hírközléssel és az informatikával összefüggő
előterjesztéseit, egyedi döntéseit.
(4) Az NHIT a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos feladatkörében minden évben megvizsgálja
a Digitális Kormányzati Ügynökség által a miniszternek beterjesztett éves informatikai beszerzési terveket, valamint
informatikai fejlesztési terveket.
(5) Az NHIT ellátja a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatban e rendeletben meghatározott feladatokat.

3. A kormányzati informatikai beszerzéssel kapcsolatos eljárás
5. §

(1) A Kormány a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések
tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezetként a Digitális Kormányzati Ügynökséget jelöli ki.
(2) A Digitális Kormányzati Ügynökség jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását, továbbá
az informatikai beszerzések tárgyában megkötött szerződést és e szerződések módosítását.
(3) Informatikai beszerzés – a 12. § (10) bekezdésében meghatározott kivétellel – kizárólag e rendeletben
meghatározott jóváhagyás vagy „megfelelő” minősítés esetén valósítható meg. Az e rendeletben meghatározott
kötelezettségek megsértése, így különösen a jóváhagyás hiányában, vagy „nem megfelelő” minősítéssel,
valamint – figyelemmel a 12. § (9) bekezdésére és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 6:95. §-ára – a jóváhagyás megadásától számított hat hónapon túl vagy a „nem megfelelő”
minősítés ellenére megkezdett informatikai beszerzés alapján megkötött szerződés semmis.
(4) Az érintett szervezet az előző év informatikai beszerzéseinek tapasztalatairól minden év január 30. napjáig a Digitális
Kormányzati Ügynökséget tájékoztatja.
(5) A Digitális Kormányzati Ügynökség minden év március 1. napjáig jelentésben összesíti az előző év informatikai
beszerzéseinek a tapasztalatait, a jelentésben javaslatot tesz az informatikai fejlesztések irányára. A jelentést az NHIT
részére küldi meg.

6. §

(1) Az érintett szervezet informatikai beszerzésével összefüggő feladatainak ellátására a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és – (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az e rendeletben
foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az érintett szervezet köteles az érintett szervezetté válásától számított 5 munkanapon belül a Digitális Kormányzati
Ügynökség Központosított Közbeszerzési Portálján (a továbbiakban: Portál) regisztrálni.
(3) A Kormány egyedi döntésével mentesítést adhat az e rendeletben foglalt eljárási szabályok alkalmazása alól,
különös tekintettel a védelmi és biztonsági tárgyú informatikai beszerzések esetére.

7. §		
Az érintett szervezet köteles a miniszter által – a Digitális Kormányzati Ügynökség útján – meghatározott formában
a Portálon keresztül
a)
az éves informatikai beszerzési tervet és az informatikai fejlesztési tervet a tárgyévet megelőző év
szeptember 30. napjáig,
b)
a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően 5 munkanapon belül,
c)
az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét haladéktalanul
megküldeni.
8. §

(1) A Digitális Kormányzati Ügynökség az érintett szervezet részére hiánypótlásra a beérkezést követő 12 munkanapon
belül visszaküldi a 7. § a)–c) pontjában foglalt olyan tervet vagy igényt, amely
a)
formai szempontból nem megfelelő vagy
b)
hiányos.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a Digitális Kormányzati Ügynökség röviden indokolja döntését és
javaslatot tesz az érintett szervezet részére a 7. § a)–c) pontjában meghatározott terv vagy igény átdolgozásának
szempontjaira. A Digitális Kormányzati Ügynökség az ismételt megküldésre 5 munkanap határidőt állapít meg.
(3) Az érintett szervezet a Digitális Kormányzati Ügynökség által meghatározott indokolás és szempontok alapján
átdolgozott tervet a Digitális Kormányzati Ügynökség részére a (2) bekezdésben megállapított határidőn belül
küldheti vissza.
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(4) A Digitális Kormányzati Ügynökség a 7. § a) pontjában meghatározott éves informatikai beszerzési terveket és
informatikai fejlesztési terveket összesíti, és véleményezés céljából megküldi az NHIT részére.
(5) Az érintett szervezetekre vonatkozó, a 7. § a) pontja szerinti éves informatikai beszerzési tervvel és az informatikai
fejlesztési tervvel kapcsolatos álláspontját az NHIT a kézhezvételtől számított 60 napon belül köteles közölni.
Az NHIT jóváhagyását e határidőben a Digitális Kormányzati Ügynökség részére küldi meg. Az NHIT jóváhagyását
megadottnak kell tekinteni, ha az NHIT a jelen pontban megjelölt határidőben jóváhagyást megtagadó választ nem
ad ki.
(6) Ha az NHIT az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervét vagy informatikai fejlesztési tervét vagy azok
egyes részeit nem hagyja jóvá
a)
az érintett szervezettől a Digitális Kormányzati Ügynökség útján felvilágosítást kérhet,
b)
az érintett szervezet részére a Digitális Kormányzati Ügynökség útján hiánypótlást bocsájthat ki.
(7) A (6) bekezdés a) pontja esetén a felvilágosítást 10 munkanap alatt kell az érintett szervezetnek a Digitális
Kormányzati Ügynökségen keresztül az NHIT-nek megadni.
(8) A (6) bekezdés b) pontja esetén az NHIT az érintett szervezetekre vonatkozó, a 7. § a) pontja szerinti éves
informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv kézhezvételétől számított 40. napig bocsájthat ki
hiánypótlást.
(9) Az érintett szervezet a (6) bekezdés b) pontja alapján visszaküldött éves informatikai beszerzési terv vagy
informatikai fejlesztési terv egészét vagy kifogásolt részét 10 munkanapon belül, az NHIT által közölt szempontok
alapján átdolgozza és a Digitális Kormányzati Ügynökség útján az NHIT részére megküldi. Ezt követően
az NHIT a (6) bekezdés alapján jár el azzal, hogy az NHIT eljárása az (5) bekezdésben foglalt határidőt nem haladhatja
meg.
(10) Ha az (5) bekezdésben meghatározott határidő úgy telik el, hogy az érintett szervezet az NHIT által
meghatározottakat nem hajtja végre, úgy az éves informatikai beszerzési terv vagy informatikai fejlesztési terv
engedélyezési eljárása eredménytelen, ennek tényéről az NHIT az érintett szervezetet a Digitális Kormányzati
Ügynökségen keresztül tájékozatja.
(11) Az NHIT a jóváhagyott a 7. § a) pontja szerinti éves informatikai beszerzési tervet és az informatikai fejlesztési tervet
a Digitális Kormányzati Ügynökségnek küldi meg. A Digitális Kormányzati Ügynökség az NHIT által jóváhagyott
tervet nyilvántartásba veszi, és a miniszternek megküldi.
(12) Az éves informatikai beszerzési terv és az informatikai fejlesztési terv végrehajthatóságáról a miniszter – az NHIT
álláspontjának figyelembevételével – dönt.
9. §

(1) A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként a 15 millió forintot el nem
érő
a)
informatikai beszerzési igényt,
b)
rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényt,
c)
üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényt [az a)–c) pont
a továbbiakban együtt: beszerzési igény]
megvizsgálhatja.
(2) Ha a Digitális Kormányzati Ügynökség az (1) bekezdés szerinti beszerzési igényt vizsgálata alá vonja erről
a beszerzési igényt megküldő érintett szervezetet, a beszerzési igény beérkezésétől számított 12 munkanapon belül
tájékoztatja.
(3) Az érintett szervezet az (1) bekezdés szerinti beszerzési igény Portálra történő feltöltését követő 12 munkanapon
belül a beszerzést nem kezdheti meg.
(4) A Digitális Kormányzati Ügynökség a vizsgálatot a (2) bekezdés alapján kiadott tájékoztatástól számított
12 munkanapon belül folytatja le.
(5) Ha vizsgálat során a Digitális Kormányzati Ügynökség azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény megfelel
az e rendelet alapján meghatározott éves informatikai fejlesztési iránynak, továbbá azzal kapcsolatban szakmai,
avagy műszaki szempontból kétsége nem merül fel, a beszerzési igényt „megfelelő” minősítéssel látja el és a 13. §
(1) bekezdése alapján jár el.
(6) Ha a Digitális Kormányzati Ügynökség azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény nem felel meg az e rendelet alapján
meghatározott éves informatikai fejlesztési iránynak, vagy azzal kapcsolatban szakmai, avagy műszaki szempontból
kétsége merül fel, a beszerzési igényt „nem megfelelő” minősítéssel látja el.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben a Digitális Kormányzati Ügynökség a „nem megfelelő” minősítés tényéről
és annak indokairól tájékoztatja az érintett szervezetet.
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10. §

(1) A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként, a 15 millió forintot elérő és
a 250 millió forintot meg nem haladó beszerzési igényt megvizsgálja.
(2) Ha a Digitális Kormányzati Ügynökség a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beszerzési igény esetében
megállapítja, hogy az nem szerepel az éves informatikai beszerzési tervben vagy az informatikai fejlesztési tervben,
vagy az informatikai fejlesztési igény attól eltér, úgy a Digitális Kormányzati Ügynökség (4) bekezdés szerint jár el.
(3) Ha a Digitális Kormányzati Ügynökség a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beszerzési igény esetében
lefolytatott vizsgálat során, azt állapítja meg, hogy az informatikai beszerzési igény nem felel meg az e rendelet
alapján meghatározott éves informatikai fejlesztési iránynak, vagy azzal kapcsolatban szakmai, avagy műszaki
szempontból észrevétele merül fel az informatikai beszerzési igényt állásfoglalás céljából megküldheti
az NHIT részére.
(4) A Digitális Kormányzati Ügynökség a 9. § (1) bekezdés b), valamint c) pontjában meghatározott beszerzési igény
esetében, a lefolytatott vizsgálat eredményétől függetlenül a beszerzési igényt állásfoglalás céljából megküldheti
az NHIT részére.
(5) Ha a Digitális Kormányzati Ügynökség az NHIT-t megkeresi, az NHIT állásfoglalásának kialakítására 5 munkanap
határidőt állapít meg.
(6) Az NHIT jóváhagyását megadottnak kell tekinteni, ha az NHIT a Digitális Kormányzati Ügynökség által
meghatározott határidőben jóváhagyást megtagadó választ nem ad ki.
(7) A Digitális Kormányzati Ügynökség az (1) bekezdés szerinti beszerzési igényt, a beszerzési igénnyel kapcsolatos
álláspontját, valamint – ha az NHIT megkeresésére sor került – az NHIT véleményt a miniszternek küldi meg.
(8) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési igény teljesíthetőségéről a miniszter dönt.

11. §

(1) A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési tárgyanként és érintett szervezetenként, a 250 millió forintot
meghaladó beszerzési igényt állásfoglalás céljából a beérkezést követő 12 munkanapon belül megküldi az NHIT
részére.
(2) Az NHIT megkeresésével kapcsolatban a 10. §-ban megállapított szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az NHIT
állásfoglalását 10 munkanapon belül köteles kialakítani, továbbá a 10. § (6) bekezdése nem alkalmazható.
(3) A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési igényt, a beszerzési igénnyel kapcsolatos álláspontját, valamint
az NHIT véleményt a miniszternek küldi meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési igény teljesíthetőségéről miniszter – az NHIT álláspontjának
figyelembevételével – dönt.

12. §

(1) A Digitális Kormányzati Ügynökség által megküldött beszerzési tervről vagy igényről a miniszter,
a)
a 8. § (12) bekezdése és a 11. § (4) bekezdése esetén 5 munkanapon belül,
b)
a 10. § (8) bekezdése esetén 12 munkanapon belül,
c)
a (3) bekezdés esetén 15 napon belül
dönt.
(2) A beszerzési igény vagy a terv teljesíthetőségével kapcsolatos döntése során, az (1) bekezdés a)–b) pontja esetén
a miniszter – Digitális Kormányzati Ügynökség és az NHIT véleményére figyelemmel –, különösen azt vizsgálja meg,
hogy a beszerzési igény
a)
megfelel-e az e rendelet alapján meghatározott éves informatikai fejlesztési iránynak,
b)
illeszkedik-e a már megvalósult informatikai beszerzések rendszerébe,
c)
szakmai szempontból kifogásolható-e,
d)
műszaki szempontból kifogásolható-e.
(3) A miniszter a (1) bekezdés b)–c) pontja esetén a beszerzési igényt szükség esetén biztonsági szempontból is
megvizsgálja.
(4) A miniszter a (2)–(3) bekezdésében meghatározott szempontok vizsgálata során
a)
a Digitális Kormányzati Ügynökséget a megküldött véleménye kiegészítésére hívhatja fel,
b)
bármely központi államigazgatási szervet közvetlenül megkereshet.
(5) A miniszter a (4) bekezdésben meghatározott megkeresésére a központi államigazgatási szerv a miniszter által
meghatározott határidőben köteles a kért felvilágosítást megadni.
(6) A miniszter döntése során a (4) bekezdés a) pontja alapján közölt vélemény kiegészítéstől, valamint a (4) bekezdés
b) pontja alapján megküldött válaszban foglaltaktól eltérhet.
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(7) A miniszter a vizsgálat alapján a beszerzési igényt
a)
jóváhagyja,
b)
feltételekkel jóváhagyja vagy
c)
elutasítja.
(8) A miniszter a döntését a Digitális Kormányzati Ügynökség részére küldi meg. A (7) bekezdés b) pontja
esetén a miniszter meghatározza a jóváhagyás feltételeit. Az elutasító döntést nem kell megindokolni, de
meghatározhatóak, azok a szempontok, amelyek alapján az átdolgozott beszerzési igény újra előterjeszthető.
(9) A beszerzési igény a 9. § (5) bekezdésében, valamint a (10) bekezdésben meghatározott kivétellel, kizárólag
a miniszter jóváhagyását követően hajtható végre. A (7) bekezdés b) pontja szerinti a miniszteri jóváhagyás csak
az abban meghatározott feltételek teljesítését követően tekinthető megadottnak. A miniszter (7) bekezdés a) pontja
szerinti jóváhagyó és (7) bekezdés b) pontja szerinti feltételes jóváhagyó döntése, a döntés közlését követő hat
hónapig érvényes, e határidő elmulasztása esetén a beszerzés nem hajtható végre. A (7) bekezdés b) pontja esetén
a feltételek teljesítése a hat hónapos határidőbe beszámít.
(10) A 9. § (1) bekezdésében meghatározott beszerzési igény végrehajtható, ha a Digitális Kormányzati Ügynökség
az érintett szervezetet a 9. § (2) bekezdése alapján a beszerzési igény beérkezésétől számított 12 munkanapon belül
nem tájékoztatja arról, hogy a beszerzési igényt megvizsgálja.
13. §

(1) A Digitális Kormányzati Ügynökség a jóváhagyást vagy a „megfelelő” minősítést követően a beszerzési igény alapján
a)
az érintett szervezet értesítését követően, a beszerzési eljárást maga lefolytatja,
b)
a beszerzési eljárás lefolytatásával a beszerzést igénylő érintett szervezetet megbízza.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén, az érintett szervezet részére szükséges informatikai beszerzés megvalósítása
érdekében a Digitális Kormányzati Ügynökség az érintett szervezet nevében és javára beszerzési eljárást folytat le.
(3) A Digitális Kormányzati Ügynökség a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy szerződést
köthet.
(4) Ha a Digitális Kormányzati Ügynökség
a)
egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást kötött, amely az annak alapján adott közbeszerzés
megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet
a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. §
(1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha
a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny
újranyitásával valósítja meg,
b)
egy vagy több ajánlattevővel, olyan keretmegállapodást kötött, amely nem tartalmazza az annak alapján
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel
tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a Digitális
Kormányzati Ügynökség bonyolítja le.
(5) A Digitális Kormányzati Ügynökség egy vagy több ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás esetén, amely
nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét vagy
azokat nem kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként közbeszerzési
szerződés helyett egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást is köthet, amely az annak alapján adott
közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza. Az így megkötött
keretmegállapodás alapján – az (1) bekezdésre figyelemmel – az érintett szervezet vagy a Digitális Kormányzati
Ügynökség a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.
(6) A szállító köteles a Digitális Kormányzati Ügynökség kérésére a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó
dokumentumok megküldésével a keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, a szállított
informatikai eszközök és az azokhoz kapcsolódó szoftver termékek mennyiségéről és értékéről a Digitális
Kormányzati Ügynökséget értesíteni.
(7) Ha a Digitális Kormányzati Ügynökség a (4) és (5) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 37. §
(4) bekezdése szerinti, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt a Digitális Kormányzati
Ügynökség teszi közzé.
(8) Az érintett szervezet köteles a megvalósított informatikai beszerzés eredményeképpen kötött szerződést annak
aláírásától számított 5 munkanapon belül a Digitális Kormányzati Ügynökség részére megküldeni.
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(9) Az érintett szervezet köteles megküldeni a szerződés lényeges elemeire – különösen a beszerzés tartalmára
és összegszerűségére – vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó
dokumentumokat azok elkészítését követő 5 munkanapon belül.
(10) A Digitális Kormányzati Ügynökség a kézhezvételtől számított 12 munkanapon belül észrevételt tehet
a (9) bekezdésben foglalt dokumentumokkal kapcsolatban.
(11) Amennyiben a Digitális Kormányzati Ügynökség a (10) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz
észrevételt, úgy a Digitális Kormányzati Ügynökség hozzájárulását a szerződés módosításához megadottnak kell
tekinteni.
14. §

(1) A Digitális Kormányzati Ügynökség által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért
az érintett szervezet a Digitális Kormányzati Ügynökség részére, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint,
közbeszerzési díjat fizet.
(2) A központosított közbeszerzési díj mértéke:
a)
eredményesen lefolytatott, nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű beszerzési eljárás esetén megvalósított
beszerzés alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 4%-a; eredménytelen
beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért
a Digitális Kormányzati Ügynökség felelős – a beszerzési eljárás becsült értékének 2%-a;
b)
uniós értékhatárt el nem érő, és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzési és közbeszerzési
eljárás esetén megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés alapján kötött szerződés általános forgalmi
adó nélkül számított értékének 2,5%-a; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén
– amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Digitális Kormányzati
Ügynökség felelős – az eljárás becsült értékének 1,75%-a;
c)
uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzési és közbeszerzési eljárás esetén megvalósított
beszerzés vagy közbeszerzés (részenként megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés esetén az adott
rész) alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének nettó 1 000 000 000 Ft-ig:
1%-a. Nettó 1 000 000 001 Ft – nettó 5 000 000 000 Ft közötti részre vonatkozóan: 0,75%-a. Nettó
5 000 000 000 Ft feletti rész vonatkozásában: 0,5%-a. Eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás
esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Digitális Kormányzati
Ügynökség felelős – a jelen pontban megjelölt mértékek 50%-a;
d)
a beszerzés keretmegállapodás alapján, a Kbt. 105. §-a szerint történő megvalósítása esetén kötött szerződés
általános forgalmi adó nélkül számított, több részből álló beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén
az egyes részek alapján kötött szerződések általános forgalmi adó nélkül számított összes értékének 1%-a, de
legfeljebb nettó kettőmillió forint; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén – amennyiben
az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Digitális Kormányzati Ügynökség felelős –
az eljárás – több részből álló eljárás esetén az egyes részek – összes becsült értékének 0,5%-a, de legfeljebb
nettó kettőszázötvenezer forint.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, a (2) bekezdés alapján
megfizetett központosított közbeszerzési díjat a Digitális Kormányzati Ügynökség az e rendeletben meghatározott
közfeladata ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel.

4. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szervezete
15. §

(1) Az NHIT tagjainak száma 5 fő.
(2) Az NHIT-t elnök vezeti, az elnök az NHIT tagja.
(3) Az elnök munkáját alelnök segíti, az alelnök az NHIT tagja. Az alelnök az elnököt távolléte esetén teljes jogkörben
helyettesíti.
(4) Az NHIT elnöke az államtitkár illetményének megfelelő mértékű, az NHIT alelnöke az államtitkár illetménye
kilencven százalékának megfelelő mértékű, míg az NHIT tagja az államtitkár illetménye nyolcvan százalékának
megfelelő mértékű tiszteletdíjban részesül kinevezésétől megbízatása megszűnéséig.
(5) Az NHIT tevékenységének a támogatására a Kormány a Miniszterelnöki Kormányirodát jelöli ki.
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16. §		
Az NHIT tagjának a megbízatása megszűnik:
a)
felmentéssel,
b)
lemondással,
c)
összeférhetetlenség esetén e rendelet erejénél fogva.
17. §

(1) Az NHIT tagjának megbízatása felmentéssel – azonnali hatállyal – megszüntethető, a felmentést nem kell indokolni.
(2) Az NHIT tagja feladatai ellátása alól a felmentés kimondásának napjától mentesül.

18. §		
Az NHIT tagja tisztségéről indokolás nélkül, bármikor – azonnali hatállyal – lemondhat.
19. §

(1) Az NHIT tagja nem lehet és nem tarthat fenn tagsági vagy részvényesi viszonyt, munkaviszonyt vagy
munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezető tisztségviselői jogviszonyt vagy felügyelőbizottsági tagsági
jogviszonyt olyan gazdasági társaságban amelynek tevékenységi köre informatikai eszközök, valamint szoftverek
gyártására, fejlesztésére, exportjára, importja, üzemeltetésére, továbbá információs rendszerek kifejlesztésére,
értékesítésére, üzemeltetésére kiterjed.
(2) Az NHIT tagja haladéktalanul bejelenti a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére, ha
vele szemben az (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha tagsági viszonyának
fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
írásban felszólítja az NHIT tagját az összeférhetetlenség megszüntetésére.
(3) Ha az NHIT tagja az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem szüntette meg,
a tagsága megszűnik.

5. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működése
20. §

(1) Az NHIT a tárgyévet követő év március 1. napja és április 30. napja közötti időszakban értékeli a megelőző év
informatikai vonatkozású fejlesztéseit.
(2) Az NHIT elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Kormány ülését megelőző állami vezetői értekezlet, továbbá
a Miniszterelnök meghívása alapján a Kormány ülésén.

21. §

(1) Az NHIT legalább havonta egy alkalommal ülésezik (rendes ülés).
(2) Az NHIT ülését az elnök hívja össze.

22. §

(1) Az NHIT rendes ülésén megvizsgálja a 8. § (4) bekezdése alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség által összesített
és érintett szervezetenként elkülönített éves informatikai beszerzési terveket, valamint informatikai fejlesztési
terveket.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt tervek
a)
megfelelnek az e rendelet alapján meghatározott informatikai fejlesztési iránynak,
b)
illeszkednek a már megvalósult informatikai beszerzések rendszerébe és
c)
szakmai szempontból nem kifogásolhatóak
az NHIT az (1) bekezdésben megjelölt tervet jóváhagyja és a 8. § (5) bekezdése alapján jár el.
(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt tervek az NHIT a (2) bekezdésben meghatározott szempontokra figyelemmel
részben vagy egészben nem hagyja jóvá, akkor a 8. § (6)–(7) bekezdései szerint jár el.
(4) Az átdolgozott tervek jóváhagyásáról az NHIT rendes vagy rendkívüli ülésén dönt.

23. §

(1) Az NHIT elnöke az NHIT ülését két rendes ülés között összehívhatja (rendkívüli ülés).
(2) Az NHIT elnöke az NHIT rendkívüli ülését összehívja, amennyiben azt a tagok fele vagy a miniszterelnök
kezdeményezi.

24. §

(1) Az NHIT rendes ülésén, a 10–11. §-ban meghatározottakra figyelemmel bármilyen feladatkörébe tartozó ügyet
megvitathat.
(2) Az NHIT ülésének napirendjét, a 22. § (1) és (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével az elnök állítja
össze.
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(3) Az NHIT rendes vagy rendkívüli ülésének napirendjére javaslatot tehet:
a)
a miniszterelnök,
b)
a miniszter,
c)
az e-közigazgatásért felelős miniszter,
d)
az informatikáért felelős miniszter,
e)
az NHIT bármely tagja és
f)
a Digitális Kormányzati Ügynökség vezető tisztségviselője.
(4) A (3) bekezdés a)–d) pontban szereplők által javasolt napirendi pontot az elnök az NHIT ülésének napirendjére
felveszi. Az e)–f ) pontban szereplők által javasolt napirendi pont napirendre történő felvételéről az elnök dönt.
(5) Az NHIT akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele, továbbá az elnök vagy az alelnök is jelen van.
Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt.
25. §

(1) Az NHIT a Digitális Kormányzati Ügynökség által meghatározott beszerzési igényt a 10–11. § rendelkezéseire
figyelemmel, a Digitális Kormányzati Ügynökség által meghatározott határidőn belül, a (3) bekezdésben
meghatározott eseten kívül, rendes vagy rendkívüli ülésén megvizsgálja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési igény tárgyalásának a soron következő rendes ülés napirendjére vételéről
az elnök a beszerzési igény beérkezésekor dönt.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti igény a következő rendes ülés napirendjére nem vehető fel, az elnök a beszerzési igény
megvitatása céljából rendkívüli ülést hív össze.
(4) Az NHIT az ülésen megvizsgálja, hogy a megküldött beszerzési igény megfelel-e a 22. § (2) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott szempontoknak.
(5) Az NHIT a beszerzési igénnyel kapcsolatos álláspontjáról a Digitális Kormányzati Ügynökséget a Digitális
Kormányzati Ügynökség által megállapított határidőre tájékoztatja.

6. Az informatikai fejlesztés irányának meghatározása
26. §

(1) Az NHIT a Digitális Kormányzati Ügynökség által, az 5. § (5) bekezdésében meghatározott jelentést rendes ülésén
megvizsgálja.
(2) Az NHIT saját tapasztalatai, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség által készített jelentés alapján
az (1) bekezdésben meghatározott ülést követő 60 napon belül jelentést készít a Kormány részére az elmúlt év
informatikai beszerzéseiről. A jelentés részét képezi az NHIT javaslata az éves informatikai beszerzések iránya
szempontjairól.
(3) Ha az NHIT tevékenysége során észleli, hogy valamely érintett szervezet az éves informatikai beszerzések, valamint
az informatikai fejlesztések meghatározott irányától eltér, ezt soron kívül jelzi a miniszternek.

7. Záró rendelkezések
27. §		
A Digitális Kormányzati Ügynökség által – hazai forrás terhére – megkötött keretmegállapodások terhére igénybe
vett beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
28. §		
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az informatikai beszerzéssel érintett informatikai eszközök körét rendeletben
meghatározza.
29. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés a) és e) pontja, 2–3. §-a, 4. § (2) és (4) bekezdése, 5. §-a, 6. §
(2) bekezdése, 7. §-a, 8. § (1)–(11) bekezdése, 9–14. §-a, 22. §-a, 24. § (1) és (2) bekezdése, 25–27. §-a a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a miniszter a Magyar Közlönyben,
a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.
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8. Átmeneti rendelkezések
30. §

(1) E rendelet 3. alcímében meghatározott kormányzati informatikai beszerzéssel kapcsolatos eljárást 2019. április 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A 2019. április 1. napját megelőzően az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésére kötött,
valamint a 2019. április 1. napján folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött
keretmegállapodások, keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.
(3) Az e rendelet alapján érintett szervezet köteles 2019. március 31. napjáig a Digitális Kormányzati Ügynökség
Központosított Közbeszerzési Portálon regisztrálni, és a 2019. évi e rendeletben meghatározott éves informatikai
beszerzési tervet és informatikai fejlesztési tervet a Digitális Kormányzati Ügynökség Központosított Közbeszerzési
Portálra feltölteni.
(4) A (2) bekezdés alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség Központosított Közbeszerzési Portálra feltöltött éves
informatikai beszerzési tervet és informatikai fejlesztési tervet e rendelet szabályai alapján kell elbírálni azzal, hogy
az e rendeletben meghatározott határidőket úgy kell alkalmazni, hogy az éves informatikai beszerzési terv és
az informatikai fejlesztési terv elbírálása legkésőbb 2019. június 30. napjáig megtörténjen.
(5) A 2019. március 31. napjáig a Digitális Kormányzati Ügynökség Központosított Közbeszerzési Portálra feltöltött
éves informatikai beszerzési terv és informatikai fejlesztési terv alapján 2019. június 1-ig beterjesztett informatikai
beszerzési igény esetén ezen igényt rendkívüli informatikai beszerzési igénynek kell tekinteni.

9. Hatályon kívül helyező rendelkezés
31. §		
Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. §-ában az „A központi szolgáltatónak az 1. és a 3. mellékletekben meghatározott szolgáltatások
nyújtásához szükséges, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások beszerzéseire
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
kormányrendeletnek a csatlakozásra kötelezett szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” szövegrész.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 302/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a 2. alcímet megelőzően
a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A Kormány a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervként a Miniszterelnöki
Kormányirodát jelöli ki.”
2. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
a)
2. § d) pontjában az „N betűjel, 1 számjel” szövegrész helyébe az „N betűjel” szöveg,
b)
1. számú melléklet 1. pontjában a „7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „2. §
a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos, a közlekedőképesség minősítéséről
kiadott” szöveg
lép.

2. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)
az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 39/C. § (2) bekezdése szerinti
szakértői díj, valamint az ápolási díj és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 41. § (5) bekezdése szerinti, valamint
az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges
adatairól és a kifizetés havi összegéről – jogcím szerinti bontásban – minden hónap 10-éig értesíti a folyósító
szervet. Az értesítés a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célból rendszeresített, a Kincstár számára
megküldött adatlap felhasználásával történik.”
3. §		
Az R1.
a)
1. § (1) bekezdésében az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, valamint” szövegrész
helyébe az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, a gyermekek otthongondozási
díjával, valamint” szöveg, valamint az „egyik elkülönített számla az ápolási díjjal” szövegrész helyébe az „egyik
elkülönített számla a gyermekek otthongondozási díjával, az ápolási díjjal” szöveg,
b)
1. § (4) bekezdésében az „a (3) bekezdés szerinti adatokat – elektronikus úton – megküldi” szövegrész helyébe
az „a (3) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat – elektronikus úton, megyei és járási bontásban –
megküldi” szöveg,
c)
2. § (1) bekezdésében az „Az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „A gyermekek
otthongondozási díjához kapcsolódó szakértői díjak, valamint az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
8. § (2) bekezdése,
b)
8/A. §-a, és
c)
11–14. számú melléklete.
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3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás
iránti kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon
(a továbbiakban: kérelemnyomtatvány) kell benyújtani. A kérelemnyomtatványt a kormányzati portálon, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.”
6. §		
A Pr. 4. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vagyoni helyzet vizsgálata során tett nyilatkozat (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) tartalmazza
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat,
b) nyilatkozatot a kérelmező vagy jogosult, továbbá a vele együtt élő közeli hozzátartozó ingatlanvagyonával, egyéb
vagyontárgyai – különösen a gépjárműve – értékével, a pénzforgalmi szolgáltatónál fennálló fizetési számlán kezelt
pénzösszeggel és a készpénzvagyonnal kapcsolatosan.
(6) A vagyonnyilatkozatot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.”
7. §		
A Pr. 7. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha)
„c) a gyermekek otthongondozási díjának összege kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott összeg emelkedése miatt változik, és a jogosultat a gyermekek otthongondozási díja teljes
összegben illeti meg.”
8. §		
A Pr. 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdés alapján felvett ellátás nem része a hagyatéknak.”
9. §		
A Pr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell
benyújtani. A kérelemnyomtatvány tartalmazza az Szt. 18/A. § a)–c) pontja szerinti adatokat, valamint a kérelmező
és a vele azonos lakcímen élő házastárs, élettárs jövedelmére vonatkozó adatot.”
10. §

(1) A Pr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell a vagyonnyilatkozatot, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő, a tanköteles
kort betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást.”
(2) A Pr. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelemnyomtatvány tartalmazza
a) az Szt. 18/A. § a)–c) pontja szerinti adatokat,
b) a kérelmező, a vele azonos lakcímen élő házastárs, élettárs és a velük egy háztartásban élő gyermek jövedelmére
vonatkozó adatot,
c) az aktív korúak ellátására jogosító feltételek fennállására vonatkozó adatot,
d) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező keresőtevékenységet nem folytat,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy részére más rendszeres pénzellátás megállapítása iránti eljárás van-e
folyamatban,
f ) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy
megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül,
g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy köznevelési, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás
munkarendje szerinti tanulmányokat nem folytat,
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h) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba vételt és az állami
foglalkoztatási szervvel való együttműködést vállalja, és
i) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a köznevelési intézményben tanulmányokat folytató, 14 éven aluli
gyermekének napközbeni ellátása biztosított-e.”
11. §		
A Pr. a 19. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Gyermekek otthongondozási díja
20. § (1) A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell
benyújtani. A kérelemnyomtatvány tartalmazza
a) az Szt. 18/A. § a)–c) és h) pontja szerinti adatokat,
b) az ápolást végző személy és az ápolt gyermek közti rokoni kapcsolatra vonatkozó adatot,
c) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ellátást az önellátásra képtelen ápolt gyermek súlyos fogyatékosságára,
vagy tartós betegségére figyelemmel igénylik-e,
d) nyilatkozatot az önellátásra való képesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzése szükségességének
tudomásulvételéről, a keresőtevékenység folytatásáról, a kérelmező tanulói vagy hallgatói jogviszonyának
fennállásáról,
e) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező részesül-e más rendszeres pénzellátásban, és hogy ilyen ellátás részére
történő megállapítása iránti eljárás van-e folyamatban,
f ) nyilatkozatot arról, hogy azon gyermek után, akire tekintettel gyermekek otthongondozási díját igényli,
csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a gyermekgondozási támogatások valamelyikében
részesül-e,
g) nyilatkozatot arról, hogy az ápolási tevékenységet a saját vagy az ápolt személy lakcímén végzi-e,
h) az ápolt gyermek köznevelési intézményben, illetve bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményi
elhelyezésével kapcsolatos adatot,
i) ha a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot nem szülő kérelmezi, a gyermek ápolása révén
korábban az ellátásban részesült szülőt azonosító adatot és az arra vonatkozó adatot, hogy a kérelmező
a jogosultságát mely tény fennállására alapozza,
j) az ápolt gyermek, illetve törvényes képviselője nyilatkozatát annak egyetértő tudomásulvételéről, hogy
az otthoni ápolási, gondozási tevékenységet végző személy a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság
megállapítása iránt kérelmet nyújtott be.
(2) Ha a kérelmet az ápolt gyermek, illetve törvényes képviselője nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv
megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.
(3) A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelemhez mellékelni kell
a) hat év alatti ápolt gyermek esetén a 21. § (8) bekezdése szerinti szakorvosi véleményt az ápolt gyermek súlyosan
fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről,
b) hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt:
háziorvos) igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és
c) az Szt. 39/B. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény
vezetőjének igazolását.
(4) A háziorvos a (3) bekezdés b) pontjában foglalt igazolást
a) a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalása vagy szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság
határozata,
b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása,
c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott
zárójelentés, igazolás, vagy
d) a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság
szakértői véleménye
alapján állítja ki.
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(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti háziorvosi igazolást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által
e célra rendszeresített formanyomtatványon kell kiállítani. A háziorvosi igazolás tartalmazza az ápolt gyermek
azonosítására szolgáló adatot, az ápolt gyermek súlyos fogyatékossága vagy tartós betegsége fennállásának
kérdésében kialakított véleményt, a súlyos fogyatékos állapot esetében annak típusát, az igazolás kiállítása során
felhasznált hivatalos irat adatait és a háziorvos azonosítására szolgáló adatot. A formanyomtatványt a kormányzati
portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.
(6) Nem kell mellékelni a kérelemhez a háziorvos (3) bekezdés b) pontja szerinti igazolását, ha az ápolt gyermeknek
a) fogyatékossági támogatásra,
b) vakok személyi járadékára vagy
c) rokkantsági járadékra
való jogosultsága áll fenn.
(7) Az intézmény vezetőjének a (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolását a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell kiállítani. Az igazolás tartalmazza az ápolt gyermek,
illetve személy azonosítására szolgáló adatot, az általa igénybe vett intézményi ellátás típusát, az intézmény
azonosító adatait, az intézmény látogatásának időtartamára és az intézményi ellátás igénybe vételéhez a szülő,
illetve az ápolást végző személy részéről szükséges személyes közreműködés mértékére vonatkozó adatot.
A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell
tenni.
21. § (1) A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem alapján indult eljárásban a gyermek önellátási képességét
vizsgálni kell. A (8) bekezdésben foglaltak kivételével az önellátási képesség mértékének megállapítására irányuló
vizsgálatot legalább középfokú iskolai végzettséggel, valamint egészségügyi szakképesítéssel rendelkező,
az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan
legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy végezheti el.
(2) Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában önellátásra képtelen a gyermek, ha
a) az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő szakértő szakmai véleménye, vagy
b) a (8) bekezdés szerinti szakorvosi szakmai vélemény
ezt igazolja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot végző személy az ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást
végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább öt nappal megelőzően értesíti.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot végző személy az önellátásra való képesség hiányának tényét az ápolás
helyszínén végzett vizsgálat megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó
hivatalos iratra – így különösen a kórházi zárójelentésre – alapozva állapítja meg és az erről szóló szakmai
véleményét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon
küldi meg a járási hivatalnak. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A szakmai vélemény elkészítése során az önellátásra való képesség
hiányának megállapítására irányuló vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempont- és pontozási
rendszer alapján kell elvégezni.
(5) A (4) bekezdés szerinti szakmai vélemény tartalmazza
a) az ápolt gyermek azonosítására szolgáló adatot,
b) hat év alatti ápolt gyermek esetén annak igazolását, hogy az ápolt gyermek a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti,
az ott meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved,
c) hat év alatti ápolt gyermek esetén a szakmai vélemény szerinti diagnózist és annak BNO kódját,
d) hat év alatti ápolt gyermek esetén az ápolt gyermek súlyos fogyatékossága vagy tartós betegsége fennállásának
kérdésében kialakított véleményt, a súlyos fogyatékos állapot esetében annak típusát,
e) a szakmai vélemény kiállítása során felhasznált hivatalos irat adatait, a helyszíni vizsgálat adatait, a helyszíni
vizsgálatot végző személy azonosítására szolgáló adatot,
f ) az 1. mellékletben meghatározott szempont- és pontozási rendszer alapján elvégzett vizsgálat megállapításait,
pontszámait és az értékelést, továbbá a vizsgálattal kapcsolatos megjegyzéseket,
g) az arra vonatkozóan tett megállapítást, hogy a szakmai vélemény alapján az ápolt gyermek tekintetében a súlyos
fogyatékosságból vagy tartós betegségből adódó önellátásra való képtelenség fennáll-e és milyen indokok alapján,
h) a szakmai vélemény érvényességi idejére vonatkozó adatot és
i) a szakmai vélemény kiállítójának azonosítására szolgáló adatot.
(6) A (4) bekezdés szerinti szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év.
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(7) A (4) bekezdés szerinti szakmai vélemény hatálya alatt a háziorvosi igazolást is hatályosnak kell tekinteni.
(8) Hat év alatti ápolt gyermek esetében az önellátási képesség mértékét és az önellátásra való képtelenség
tényét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására miniszteri
rendelet alapján jogosult szakorvos igazolja az (5) bekezdésben meghatározott adattartalommal rendelkező
formanyomtatványon. A szakmai vélemény elkészítése során az önellátásra való képesség hiányának
megállapítására irányuló vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempont- és pontozási rendszer
alapján kell elvégezni.
(9) Az Szt. 38. § (4) bekezdése alkalmazásában a (8) bekezdés szerinti szakorvos, valamint a 24. § (4) bekezdése
szerinti szakfelügyelő főorvos – a díjazásra vonatkozó szabályok kivételével – szakértőnek minősül.
22. § (1) A házi segítségnyújtás keretében az ápolást végző szülőnek segítség nyújtható, illetve az ápolt gyermek
átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha
a) az ápolt gyermek egészségi állapota ezt indokolja,
b) akadályoztatása miatt a szülő az ápolási, gondozási tevékenységet nem tudja ellátni.
(2) Az Szt. 39/B. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül,
ha az ápolást végző szülő több egymást követő napon – ide nem értve az (1) bekezdés szerinti esetet, továbbá
ha az ápolást végző személy az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott képzés során az Flt. 14. § (4) bekezdés
b) pontja szerinti képzési támogatásban részesül – nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási,
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
23. § (1) Az Szt. 39. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában a szülőt az ápolási tevékenység ellátásában egészségi
állapota miatt akadályozottnak kell tekinteni, ha a legalább három hónap időtartamban fennálló akadályozottság
tényét a háziorvos szakmai vélemény kiállításával igazolja. A szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb egy év.
(2) A háziorvos az (1) bekezdés szerinti szakmai véleményt a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa
által kiadott zárójelentés vagy igazolás alapján állítja ki. A szakmai véleményt a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell kiállítani. A szakmai vélemény
tartalmazza az akadályozottság tényének megállapítását kérő szülő és az ápolt gyermek azonosítására szolgáló
adatokat, annak megállapítását, hogy a szakmai vélemény alapján a szülő az ápolt gyermek állandó és tartós
gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel legalább három hónap időtartamban akadályozottá
vált-e, a szakértői véleményhez felhasznált hivatalos irat adatait, valamint a szakmai vélemény érvényességi idejét.
A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell
tenni.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szülőt az ápolási tevékenység ellátásában egészségi állapota miatt
akadályozottnak kell tekinteni, ha a komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja
szerinti minősítési kategóriába sorolják be.
(4) A szülőn kívüli más hozzátartozó a gyermekek otthongondozási díja megállapítása iránti kérelmet az Szt. 39. §
(1) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezésétől számított három hónapon belül nyújthatja be.
24. § (1) Másodfokú hatósági eljárásban a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti igazolás, és a 23. § (1) bekezdése
szerinti igazolás felülvizsgálatát a fővárosi és megyei kormányhivatal által népegészségügyi feladatkörben kijelölt,
az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvos vagy szerv végzi.
(2) Másodfokú hatósági eljárásban
a) a gyermek önellátási képességének mértékére vonatkozó, a 21. § (1) bekezdése szerinti állapot fennállására
vonatkozó, az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempont- és pontozási rendszer alapján elvégzett vizsgálat
megállapításait a 21. § (5) bekezdésében meghatározott,
b) a 21. § (8) bekezdése szerinti, az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempont- és pontozási rendszer
alapján elvégzett vizsgálat megállapításait a 21. § (5) bekezdésében meghatározott, és
c) a szülő egészségi állapot miatti akadályozottságára vonatkozó, a 23. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat
megállapításait a 23. § (2) bekezdése szerinti szakmai véleményre meghatározott
adattartalomnak megfelelően kell elkészíteni.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai vélemény elkészítésére felsőfokú egészségügyi vagy szociális
végzettségű, a fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó, vagy a fogyatékos személyek szociális ellátása
témakörben szakvizsgával rendelkező személy kérhető fel.
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(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakmai vélemény elkészítésére a járási hivatal a szakmailag illetékes
szakfelügyelő főorvost kéri fel.
(5) A (4) bekezdés alapján felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről,
szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás
ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.”
12. §

(1) A Pr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemnyomtatvány tartalmazza
a) az Szt. 18/A. § a)–c) és h) pontja szerinti adatokat,
b) az ápolást végző személy és az ápolt személy közti rokoni kapcsolatra vonatkozó adatot,
c) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ápolási díj megállapítását milyen jogcímen és milyen feltételek fennállására
figyelemmel igénylik,
d) nyilatkozatot az önkiszolgáló képesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzése szükségességének
tudomásulvételéről, a keresőtevékenység folytatásáról, a kérelmező tanulói vagy hallgatói jogviszonyának
fennállásáról,
e) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező részesül-e más rendszeres pénzellátásban, és hogy ilyen ellátás részére
történő megállapítása iránti eljárás van-e folyamatban,
f ) nyilatkozatot arról, hogy az ápolási tevékenységet a saját vagy az ápolt személy lakcímén végzi-e,
g) az ápolt személy köznevelési intézményben, illetve bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményi
elhelyezésével kapcsolatos adatot,
h) nyilatkozatot arról, hogy gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága az ápolt személyre tekintettel sem
a kérelmezőnek, sem hozzátartozójának nem áll fenn,
i) arra vonatkozó adatot, hogy az ápolt személy a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy
tekintetében elvégzett komplex minősítés eredményéről kiállított szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával,
bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy hatósági bizonyítványával rendelkezik-e,
j) az ápolt személy, illetve törvényes képviselője nyilatkozatát annak egyetértő tudomásulvételéről, hogy az ápolást
végző személy az ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránt kérelmet nyújtott be.”
(2) A Pr. 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelemhez mellékelni kell
a) az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj iránti kérelem kivételével a háziorvosnak a 20. § (5) bekezdésében
meghatározott adattartalommal rendelkező igazolását arról, hogy az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy
tartósan beteg,
b) az Szt. 42. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény
vezetőjének a 20. § (7) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező igazolását.”
(3) A Pr. 25. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A háziorvos az (1a) bekezdés a) pontjában foglalt igazolást
a) a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalása vagy szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság
határozata,
b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása,
c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott
zárójelentés, igazolás, vagy
d) a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság
szakértői véleménye
alapján állítja ki.
(3) Nem kell csatolni a kérelemhez a háziorvos (1a) bekezdés a) pontja szerinti igazolását, ha az ápolt személynek
a) fogyatékossági támogatásra vagy
b) vakok személyi járadékára
való jogosultsága áll fenn.”
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13. §		
A Pr. a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § (1) Az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban – az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj iránti kérelem
kivételével – az ápolt személy ápolási, gondozási szükségletét vizsgálni kell.
(2) Az Szt. 41. § (1) bekezdése, valamint 43/A. §-a szerinti ápolási, gondozási szükségletet a 26. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelelő személy szakvéleménye igazolja.”
14. §

(1) A Pr. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 25/B. § szerinti vizsgálatot legalább középfokú iskolai végzettséggel, valamint egészségügyi szakképesítéssel
rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz
kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy végezheti el.”
(2) A Pr. 26. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vizsgálatot végző személy az állandó és tartós ápolási, gondozási szükséglet fennállásának, illetve a fokozott
ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot fennállásának tényét az ápolás helyszínén az 1. mellékletben
meghatározott értékelési szempont- és pontozási rendszer alapján elvégzett vizsgálat megállapításaira, valamint
az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra – így különösen a kórházi zárójelentésre –
alapozva állapítja meg. A vizsgálatot végző személy a szakmai véleményét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon küldi meg a járási hivatalnak. A formanyomtatványt
a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.
(3) A (3) bekezdés szerinti szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év. A szakmai vélemény hatálya alatt
a háziorvosi igazolást is hatályosnak kell tekinteni.”
(3) A Pr. 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés szerinti szakmai vélemény tartalmazza
a) az ápolt személy azonosítására szolgáló adatot,
b) a szakmai vélemény kiállítása során felhasznált hivatalos irat adatait, a helyszíni vizsgálat adatait, a helyszíni
vizsgálatot végző személy azonosítására szolgáló adatot,
c) az 1. mellékletben meghatározott szempont- és pontozási rendszer alapján elvégzett vizsgálat megállapításait,
pontszámait és az értékelést, továbbá a vizsgálattal kapcsolatos megjegyzéseket,
d) az arra vonatkozóan tett megállapítást, hogy a szakmai vélemény alapján az ápolt személy tekintetében
az állandó és tartós ápolási, gondozási igény vagy a fokozott ápolási igény fennáll-e és milyen indokok alapján,
e) a szakmai vélemény érvényességi idejére vonatkozó adatot, és
f ) a szakmai vélemény kiállítójának azonosítására szolgáló adatot.”

15. §		
A Pr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) Másodfokú hatósági eljárásban a 25. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti igazolás felülvizsgálatát a fővárosi
és megyei kormányhivatal által népegészségügyi feladatkörben kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti
szakorvos vagy szerv végzi.
(2) Másodfokú hatósági eljárásban a 25/B. § szerinti állapot fennállására vonatkozó vizsgálat megállapításait a 26. §
(5) bekezdésében meghatározott adattartalomnak megfelelően, az 1. mellékletben meghatározott értékelési
szempont- és pontozási rendszer alapján kell elkészíteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai vélemény elkészítésére felsőfokú egészségügyi vagy szociális végzettségű,
a fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó, vagy a fogyatékos személyek szociális ellátása témakörben
szakvizsgával rendelkező személy kérhető fel.”
16. §

(1) A Pr. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel –
az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnyomtatvány tartalmazza
a) az Szt. 18/A. § a)–c) pontja szerinti adatokat,
b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező egyedül élő-e,
c) az ellátást kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók számára vonatkozó, valamint az azonosításukat
szolgáló és a jövedelmükre vonatkozó adatot,
d) nyilatkozatot arról, hogy az ellátást milyen jogcímen igénylik, továbbá az alanyi jogosultság megállapítását
megalapozó körülményekről és ellátásokról,
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e) a kérelmezőnek a közgyógyellátási igazolvány átvételének módjára vonatkozó nyilatkozatát,
f ) alanyi jogcímen megállapított ellátás esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy kéri-e egyéni gyógyszerkeret
megállapítását.”
(2) A Pr. 35. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárásban – a (3) bekezdés b) pontja szerinti
kivétellel – csatolni kell a háziorvos igazolását. Az igazolást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által
e célra rendszeresített formanyomtatványon kell kiállítani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.
(2b) A háziorvosi igazolás tartalmazza
a) a kérelmező azonosítására szolgáló adatot,
b) az arra vonatkozó adatot, hogy az igazolás kiállítására a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, vagy
egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata céljából kerül sor,
c) a gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok körében a havi rendszerességgel rendelt gyógyszerre, valamint
a gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokra
vonatkozó adatokat,
d) a háziorvos azonosítására szolgáló adatot,
e) a háziorvos nyilatkozatát arról, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag
az azt megalapozó orvosi dokumentáció alapján került megállapításra.”
17. §		
A Pr. 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A chip és mágnescsík nélküli, az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, melegen laminált műanyag
kártya formátumban kiállított igazolvány
a) első oldalán szereplő adat
aa) a nyomtatott nagybetűkkel szedett „KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY” szöveg,
ab) az igazolvány KGYSZ száma,
ac) a jogosult neve,
ad) a jogosult születési ideje,
ae) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
af ) a jogosultság kezdetének és lejártának időpontja;
b) hátoldalán szereplő adat
ba) annak megjelenítése, hogy „A közgyógyellátásra jogosult személy térítésmentesen jogosult
a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre,
b) egyes gyógyászati segédeszközökre,
c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.”
bb) annak megjelenítése, hogy „Az a) pontban foglalt esetben a jogosult gyógyszerkerete összegéig,
a b)–c) pontban foglalt esetben pedig a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehető térítésmentesen
igénybe a gyógyító ellátás.”,
bc) a műanyag kártya sorszáma,
bd) a jogosult aláírásának helye.”
18. §		
A Pr. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi
intézményben elhelyezett, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott közgyógyellátásra jogosult
személy részére gyógyító ellátást az Szt. 50/A. § (2) bekezdésben meghatározottak szerinti orvos is rendelhet.”
19. §

(1) A Pr. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális rászorultságnak az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő megállapítása
iránti kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
a vagyonnyilatkozatot.”
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(2) A Pr. 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnyomtatvány tartalmazza
a) az Szt. 18/A. § a)–c) pontja szerinti adatokat,
b) az ellátást kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók számára vonatkozó, valamint az azonosításukat
szolgáló és a jövedelmükre vonatkozó adatot,
c) a kérelmezőnek a szociális rászorultság igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány átvételének módjára vonatkozó
nyilatkozatát,
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy más jogcímen egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult.”
20. §		
A Pr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
21. §		
A Pr.
a)
5. § (1) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban” szövegrész helyébe
az „a vagyonnyilatkozatban” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésében az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás” szövegrész helyébe
az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja” szöveg,
c)
6. § (3) bekezdésében az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást” szövegrész helyébe
az „az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, a gyermekek otthongondozási díját” szöveg,
d)
6/A. § (2) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „a szociális feladatkörében eljáró járási
hivatal” szöveg,
e)
9. § (1) és (2) bekezdésében az „időskorúak járadékára” szövegrész helyébe az „időskorúak járadékára,
a gyermekek otthongondozási díjára” szöveg,
f)
9. § (3) bekezdésében az „időskorúak járadéka” szövegrész helyébe az „időskorúak járadéka, a gyermekek
otthongondozási díja” szöveg,
g)
14. § (2) bekezdésében az „a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványt” szövegrész helyébe
az „az arra rendszeresített kérelemnyomtatványt” szöveg, a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe
a „kérelemnyomtatványon”, valamint a „formanyomtatványt” szövegrész helyébe a „kérelemnyomtatványt”
szöveg,
h)
15. § (7) bekezdésében a „3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt, valamint az 1. számú melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatot” szövegrész helyébe a „kérelemnyomtatványt és a vagyonnyilatkozatot” szöveg,
i)
17. § (8) bekezdésében a „tejesítését” szövegrész helyébe a „teljesítését” szöveg,
j)
25. § (5) bekezdésében az „az ápolt személy” szövegrész helyébe az „az ápolt személy, illetve törvényes
képviselője” szöveg,
k)
25/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „25. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „25. § (1a) bekezdés” szöveg,
l)
26. § (2) bekezdésében az „A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatát” szövegrész
helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot” szöveg, valamint a „három munkanappal” szövegrész helyébe
az „öt nappal” szöveg,
m)
27. § (2) bekezdésében a „14. § (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „14. § (4) bekezdés b) pontja”
szöveg,
n)
39. § (1) bekezdésében és 49. §-ában a „10. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „35. §
(2a) bekezdése szerinti” szöveg,
o)
40. § (1) bekezdésében az „a 13. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „az (1a) bekezdés szerinti”
szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti a Pr.
a)
16. § (3) bekezdésében a „15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, a” szövegrész,
b)
17. § (2) bekezdése,
c)
25. § (4)–(4b) bekezdése,
d)
30. §-a,
e)
35. § (10) bekezdése,
f)
36. § (1) bekezdés a) pontjában a „– feltéve, hogy a 35. § (10) bekezdésére figyelemmel szükséges –”
szövegrész,
g)
2–10. számú, valamint 13. és 14. számú melléklete.
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4. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) bekezdésének
alkalmazása során szociális hatóságként
a) a megye területére kiterjedő illetékességgel – a b) és c) pont szerinti kivétellel – a megyei kormányhivatal
megyeszékhely szerinti járási hivatalát,
b) Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát,
c) Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát
(a továbbiakban együtt: hivatal) jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szociális hatóság e rendelet szerinti feladatkörének gyakorlásával összefüggésben
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter gyakorolja.”
24. §		
Az Mr.
a)
2. § h) pont hb) alpontjában az „ „N” betűjel „1” számjel” szövegrészek helyébe az „ „N” betűjel” szöveg,
b)
10. § (4) bekezdésében és 11. § (6) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „20” szöveg,
c)
11/B. § (4) bekezdésében az „és a finanszírozó szervezettel, valamint” szövegrész helyébe az „ , és” szöveg
lép.

5. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: PTR.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nyilvántartásban a gyermekek otthongondozási díjára, illetve az ápolási díjra való jogosultság alapján
szereplő személyre vonatkozó adatot a jogosultra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt év
elteltével kell törölni.”
26. §		
A PTR.
a)
5. § (3) bekezdésében a „szerinti ellátás” szövegrész helyébe a „szerinti ellátást kérelmező személy vagy
az ellátás” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében a „szerinti adatokat akkor kell” szövegrész helyébe a „szerinti adatokat
– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – akkor kell” szöveg
lép.
27. §		
Hatályát veszti a PTR. 4. § (2) bekezdésében a „postai vagy” szövegrész.

6. Záró rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Az ápolási díjra, illetve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításra irányuló
eljárásban elvégzendő szakértői vizsgálat szempontjai és pontozási rendszere
1. Értékelési szempont- és pontozási rendszer (a 2–7., valamint a 9. sor minden esetben kitöltendő, a 8. sor csak
a gyermekek otthongondozási díjával összefüggésben elvégzett vizsgálat esetében töltendő ki!)

1.

A

B

C

Tevékenység, funkció

Értékeljen 0 és 4 pont között (a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik)

Pontszám

2.

Étkezés

0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához

3.

Öltözködés

0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásához
segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő öltözet
kiválasztásában
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul

4.

Tisztálkodás
(személyi higiéné
biztosítása)

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes

5.

WC használat

0: önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja
1: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés
feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés
feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel a WC használatban, öltözködésben, higiénés
feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes a WC használatra, öltözködésre, higiénés
feladatok elvégzésére

6.

Kontinencia

0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait
2: pelenkacserében, öltözködésben, illetve higiénés feladatokban
alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenkacserében, öltözködésben,
higiénés feladatok elvégzésében
4: teljes ellátásra szorul

7.

Lakáson belüli
közlekedés

0: önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
4: nem képes
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8.

Köznevelési
0: önállóan
intézmény látogatása 1: közlekedésben kíséretet igényel
2: intézménylátogatás esetenkénti felügyeletet igényel
3: intézménylátogatás csak folyamatos felügyelettel biztosítható
4: nem képes

9.

Összesen

2.1.

Szempontok az értékeléshez:
2.1.1.
A fenti tevékenységek ellátására való képesség értékelése során az ápolt személynek vagy
ápolt gyermeknek csakis a betegségéből, fogyatékosságából eredő funkcióvesztés értékelhető,
az életkorból adódó funkcióhiány nem.
2.1.2.
Gyermekek otthongondozási díjával összefüggésben végzett vizsgálat esetén az ápolt gyermek
önellátásra képtelensége akkor áll fenn, ha az ápolt gyermek legalább 8 pontot kap.
2.1.3.
Ápolási díjjal összefüggésben végzett vizsgálat esetén
2.1.3.1.
gondozási szükséglet nem áll fenn, ha az ápolt személy a legfeljebb 5 pontot kap,
2.1.3.2.
alap gondozási szükséglet akkor áll fenn, ha az ápolt személy legalább 6, de legfeljebb
9 pontot kap,
2.1.3.3.
fokozott ápolási szükséglet akkor áll fenn, ha az ápolt személy legalább 10 pontot kap.
3. A vizsgálatot végző megjegyzése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
4. A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos irat
4.1. pontos megnevezése
4.2. kelte
4.3. megállapításai.”

A Kormány 304/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival és a foglalkoztatásukhoz nyújtható támogatásokkal
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g), i) és j) pontjában, valamint 28. § (2) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés c)–e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás tekintetében
rehabilitációs hatóságként – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a központi nyugdíjbiztosítási szervet is
kijelöli.”
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(2) Az Mmr. 1. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Budapest Főváros Kormányhivatala orvos-szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatokat,
valamint tárolási, logisztikai tevékenységet végez.”
2. §		
Az Mmr. 21/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az akkreditált szolgáltató köteles 10 napon belül bejelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ha)
„a) az Mmtv. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban szereplő adatai megváltoznak,”
3. §		
Az Mmr. 21/H. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a képző intézmény által megállapított képzési költség egészéhez vagy
annak egy részéhez képzési célú támogatást nyújthat)
„j) a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségéhez.”
4. §		
Az Mmr.
a)
1. § (14) bekezdésében a „továbbá orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó
képességvizsgálatokat végez” szövegrész helyébe a „továbbá a képességvizsgálatokhoz kapcsolódó
orvos-szakmai módszertani feladatokat lát el”,
b)
2. § (3) bekezdésében az „Mmtv. 20/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „Mmtv. 20/A. § (2) bekezdése és
a 22. §”,
c)
10/A. §-ában az „és a rehabilitációs szükségletek tekintetében” szövegrész helyébe a „vagy az orvosi,
foglalkozási vagy szociális rehabilitációs szükségletek tekintetében”,
d)
13/A. § (1) bekezdésében a „minősítés elvégzéséhez” szövegrész helyébe a „szakkérdés vizsgálatához”,
e)
13/A. § (2) bekezdésében a „komplex minősítés során” szövegrész helyébe a „komplex minősítés során,
valamint a 22/F. § szerinti esetben”,
f)
21/A. § (4) bekezdésében a „személy által aláírt engedményezési nyilatkozat” szövegrész helyébe a „személy
és az akkreditált szolgáltató által aláírt engedményezési megállapodás”,
g)
21/H. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „időtartamára a megélhetési” szövegrész helyébe az „időtartamára
havonta a megélhetést biztosító” szöveg, a „munkabér összegének” szövegrész helyébe a „munkabér havi
összegének”,
h)
21/H. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „megélhetési” szövegrész helyébe a „megélhetést biztosító”,
i)
21/H. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „munkabér összegét” szövegrész helyébe a „munkabér havi
összegét”,
j)
21/I. § (5) bekezdésében a „személy által aláírt engedményezési nyilatkozat, amelyben” szövegrész helyébe
a „személy és a képző intézmény által aláírt engedményezési megállapodás, amelyben a személy”,
k)
28. § (1) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig”
szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti az Mmr.
a)
1. § (5) bekezdése,
b)
1. § (10) bekezdésében az „a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és” szövegrész,
c)
6. § (3) bekezdés d) pontja,
d)
6. § (4) bekezdés e) pontja,
e)
6/A. § (1) bekezdés d) pontja,
f)
21/H. § (2) bekezdés h) pontjában az „és” szövegrész,
g)
28. § (2) bekezdése.

2. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(E rendelet alkalmazásában)
„3. létszám: a munkáltatónál az 5. pont szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott személyek száma;”
(2) Az Mmtr. 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban történő
foglalkoztatás, azzal, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XV. fejezetében foglalt egyes
munkaviszony típusok közül kizárólag a határozott idejű munkaviszony, a távmunkavégzés, a bedolgozói
munkaviszony és a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony;”
(3) Az Mmtr. 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható megváltozott munkaképességű munkavállaló védett körülmények
között, termelő, szolgáltató tevékenység végzése keretében történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő
foglalkoztatásra, amennyiben életkora alapján a kérelem benyújtásáig vagy a felülvizsgálat időpontjában
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet meghaladja;”
(4) Az Mmtr. 1. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. átlagos állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott
útmutatójában foglaltak szerint számított átlagos állományi létszám, az 5. pont szerinti munkaviszonyban
foglalkoztatott személyek létszámával számolva.”
7. §		
Az Mmtr. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem adható rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan munkáltató részére, aki az akkreditációs eljárás során
valótlan, megtévesztő vagy hamis nyilatkozatot tesz, illetve valótlan adattal támasztja alá kérelmét. A kérelem ebből
az okból történő visszautasítása esetén a munkáltató, illetve jogutódja a visszautasítástól számított két év elteltével
nyújthat be újabb rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet.”
8. §		
Az Mmtr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormányhivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület)
keresztül kell az eljárási cselekményeket elvégezni, a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet
és annak mellékleteit, valamint a kérelem elbírálásához, illetve az akkreditáció fenntartásával összefüggő
ügyintézéshez kapcsolódó további dokumentumokat benyújtani, bejelentéseket megtenni.”
9. §		
Az Mmtr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakmai programot az akkreditációt követően első alkalommal három évre szólóan, évenkénti bontásban
kell elkészíteni. A hároméves időszak lejártát követően a munkáltató tevékenységétől, illetve az általa folytatott
foglalkozási rehabilitációs gyakorlat jellemzőitől függően éves vagy többéves időszakra szóló szakmai programot
kell készíteni.”
10. §		
Az Mmtr. 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A munkáltató az általa foglalkoztatott munkavállalót kizárólag azon időszak tekintetében vonhatja be
a bérköltség-támogatásba, amely időszakban a munkavállaló hatályos komplex minősítéssel rendelkezett, vagy
az 1. § 6. pontjában foglaltak szerint megváltozott munkaképességű személynek minősült.”
11. §		
Az Mmtr. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt. A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy
a pályázati felhívás (5) bekezdés szerinti közzétételének napján a pályázónak rendelkeznie kell hatályos
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.”
12. §

(1) Az Mmtr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató munkavállalónként – rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló rehabilitációs terve
alapján – megállapodást (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási megállapodás) köt a rehabilitációs hatósággal,
amelyet valamennyi támogatási forma esetén a Kormányhivatal az elektronikus felületen is köteles rögzíteni és
kezelni.”
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(2) Az Mmtr. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha
a) a rehabilitációs hatóság döntése alapján az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló nem
minősül az 1. § 6. pontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalónak,
b) az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy
a munkaviszonyt megszüntették,
c) az egyéni támogatás időtartama letelik, vagy
d) a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.”
13. §		
Az Mmtr. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2019. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval
a Kormányhivatal 1 évre köt keretszerződést.”
14. §		
Az Mmtr.
a)
5. § (3) bekezdés g) pont gd) alpontjában a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkáltató – amennyiben azt
jogszabály számára előírja –”,
b)
21. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjra jogosult” szövegrész helyébe a „nyugdíjkorhatárt
betöltötte”,
c)
33. § (2a) bekezdésében az „a megállapodásban meghatározott elektronikus” szövegrész helyébe
az „az elektronikus”
szöveg lép.
15. §		
Hatályát veszti az Mmtr.
a)
2. § (1) bekezdés i) pontja,
b)
27. § (2) bekezdésének záró szövegrészében az „ , a pályázati felhívás közzétételét követő 5 munkanapon
belül” szövegrész.

3. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői
névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló
401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a)
15. § (1) és (2) bekezdésében a „2018. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-éig”,
b)
15. § (3) bekezdésében a „2019. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2021. január 1-jén”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–12. § és a 14–16. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a szociális szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és
g) pontjában, valamint (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,
a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés f ) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) bekezdés i) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
s) pontjában,
a 6. alcím és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. §-a
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A fővárosi és megyei kormányhivatal (4) bekezdés szerinti eljárásában a felügyeleti szerv a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.”

2. 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 módosítása
2. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.)
3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vezetőnek minősül)
„c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető szakápoló, a vezető
pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.”
3. §		
A Kjt. vhr. 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi
munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében)
„d) nappali melegedőben szociális munkatárs, segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében gondozó
vagy terápiás munkatárs munkakörben,”
(foglalkoztatják.)
4. §		
A Kjt. vhr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a
a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan
személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, vezető ápoló, gondozó, szakápoló,
vezető szakápoló;
b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkatárs;
c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott;
d) a bentlakásos szociális intézményekben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

37005

da) a diétás nővér, a dietetikus, a mozgásterapeuta, a gyógytornász, a foglalkoztatás szervező, a szabadidő-szervező,
a szociális munkatárs, a terápiás munkatárs, a fejlesztő pedagógus, és lakóotthon esetében a segítő munkakörökben
foglalkoztatott személyek,
db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző;
e) támogatott lakhatás szolgáltatásban az esetfelelős
esetében.”
5. §		
A Kjt. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
A Kjt. vhr.
a)
7. § (4) bekezdésében a „szociális munkásnak” szövegrész helyébe a „szolgálatot ellátó szociális
munkatársnak” szöveg,
b)
8. § c) pontjában a „pedagógusi” szövegrész helyébe a „fejlesztőpedagógusi” szöveg,
c)
15/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „intézményvezető ápoló” szövegrész helyébe a „vezető ápoló, vezető
szakápoló” szöveg,
d)
15/C. § (1) bekezdés d) pontjában az „egészségügyi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe az „otthoni
szakápolásra vagy szakápolásra egészségügyi engedéllyel rendelkező bentlakásos” szöveg
lép.

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 3/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Biztos Kezdet Gyerekházak esetén az igénybevételt a Gyvt. szerinti Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs
Rendszer adatai alapján kell megállapítani.”
8. §		
A Tkr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege a pályázat elbírálását követően
megemelésre kerül, a miniszter – a Főigazgatóság útján – javaslatot tehet a hatályos finanszírozási szerződéssel
rendelkező fenntartóknak a tárgyévre megállapított feladatmutatónak vagy az egy feladategységre jutó támogatás
összegének a megemelésére. Ha a fenntartó a megemelést elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően
módosítani kell.”
9. §		
A Tkr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén
a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett
működési támogatásról. Az elszámolást a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni,
majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Főigazgatósághoz benyújtani. Az elszámoláshoz csatolni kell
a főkönyvi kivonatot és a főkönyvi kivonatban foglaltakat alátámasztó analitikát.”
10. §		
A Tkr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság kétévente
legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye
szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az adott évben ellenőrizendő szolgáltatókat és
az ellenőrizendő időszakot az ellenőrző igazgatóság határozza meg. Az ellenőrizendő időszak az ellenőrzés
tapasztalatai alapján kiterjeszthető. Az ellenőrző igazgatóság soron kívüli ellenőrzést is lefolytathat. Az ellenőrzést
a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén az elszámoló adatlap másolatának az ellenőrző
igazgatósághoz történő beérkezését követő 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed a tényleges
feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, és a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.”
11. §		
A Tkr. 23. § (5) bekezdés b) pontjában a „20. nap” szövegrész helyébe a „20. nap, amely egy alkalommal, legfeljebb
20 nappal meghosszabbítható” szöveg lép.
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12. §		
Hatályát veszti a Tkr. 5. § (5) bekezdés i) pontjában az „a központi dokumentációs rendszer használatát, és”
szövegrész.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 1. § h) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) külső férőhely:
ha) hajléktalan személyek nappali ellátása esetén,
hb) hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén,
hc) rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén az utógondozás ideje alatt,
hd) családok átmeneti otthona esetén vagy
he) utógondozói ellátás esetén
a szolgáltató által, de a szolgáltató épületén kívül biztosított lakhatási forma;”
14. §		
Az Sznyr. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működést engedélyező szerv – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – ellenőrzést tart, ha tudomására jut,
hogy az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy
az ellátott gyermekek fejlődését veszélyezteti, vagy más jogát sérti, vagy az engedélyes működésére vonatkozó
jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakat megsértették.”
15. §		
Az Sznyr. 43/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működést engedélyező szerv a közhírré tételre kerülő adatokról – a Szociális Ágazati Portálon közzétett
formában – haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.”
16. §		
Az Sznyr. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A működést engedélyező szerv a 2018. december 31-én vagy azt követően hatályukat vesztő ideiglenes
hatályú bejegyzések hatályát hivatalból – kizárólag ellátási érdekből – 2020. december 31-éig más jogszabályi
felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan vagy határozott idejű
bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az ennek érdekében igényelt
európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv
a meghosszabbítás kérdésében 2019. március 31-éig dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú
bejegyzés hatálya meghosszabbodik.”
17. §		
Az Sznyr. 50/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50/C. § (1) Étkeztetés esetén a befogadott ellátott létszámnak az Szt. 134/G. § (4) bekezdése szerinti bejegyzéséhez
szükséges adatokat a Központ 2019. január 20-áig küldi meg a miniszternek, aki azokat 2019. január 31-éig
továbbítja a működést engedélyező szerveknek. A működést engedélyező szervek az Szt. 134/G. § (4) bekezdése
szerinti adatokat 2019. január 1-jei hatállyal, 2019. március 31-éig, hivatalból jegyzik be a szolgáltatói
nyilvántartásba.
(2) Az e rendeletben foglaltakról eltérően a szolgáltatói nyilvántartásba 2018. december 31-én véglegessé vált
határozattal bejegyzett időszakos férőhelyek 2019. november 30-áig – téli időszakon kívül is – adatmódosítás nélkül
tovább működhetnek.”
18. §		
Az Sznyr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
19. §		
Az Sznyr.
a)
43/A. § (1) bekezdésében a „közzétételről a Központ” szövegrész helyébe a „közhírré tételről a Főigazgatóság”
szöveg,
b)
1. melléklet 3.1.29.2.1. pontjában a „3.1.29.2.2–3.1.29.2.8.” szövegrész helyébe a „3.1.29.2.2–3.1.29.2.9.” szöveg,
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c)
d)
e)

1. melléklet 3.8. pontjában az „ezen belül” szövegrészek helyébe a „házi segítségnyújtás esetén ezen belül”
szöveg,
5. melléklet 2.3. pontjában a „Hajléktalan személyek átmeneti szállása” szövegrész helyébe a „Hajléktalan
személyek nappali ellátása, hajléktalan személyek átmeneti szállása” szöveg,
5. melléklet 2.6., 2.7.1., 2.8.1., 2.9.1., 2.10.1., 2.11.2., 2.12.1., 2.13.1. pontjában a „15. § (8) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „10/A. § (1) bekezdésében” szöveg

lép.
20. §		
Hatályát veszti az Sznyr. 45. § (2) bekezdésében a „helyszíni” szövegrész.

5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 33. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazgatóság a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban részesülő fenntartó részére
2019 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában és májusában a támogatást megállapító határozatban
foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 25%-át előzetesen folyósítja.
Az igazgatóság a 2019. január–május hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi egyenlő
részletekben a 2019. június–december hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.”
22. §		
Az Átr. 33. § (4) bekezdésében a „2017.” szövegrész helyébe a „2019.” szöveg lép.

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–15. §, a 17–23. § és az 1–3. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. A Kjt. vhr. 2. számú melléklet I. „Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” pontjában foglalt táblázata
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Megnevezés

Fizetési osztályok
A

1.

B

C

D

E

F

G

I

J

*

*

*

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

2.

H

szociális munkatárs

*

*

*

*

*

vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló,
szakápoló

*

*

*

*

*

foglalkoztatás-szervező

*

*

*

fejlesztő pedagógus

*

*

*

*

*

mozgásterapeuta, gyógytornász

*

*

*

terápiás munkatárs

*

*

*

*

*

asszisztens

*

*

*

*

*

segítő

*

*

*

*

*

esetfelelős

*

*

*

*

*

G

H

I

J

Szociális szolgáltatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló, felsőfokú
végzettséghez nem kötött munkakörök
ápoló, szakápoló
gondozó
segítő, falu- és tanyagondnok

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

terápiás munkatárs

*

asszisztens

*

egyéb ágazati munkakörök
foglalkoztatásszervező, szabadidő-szervező
Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

”
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2. A Kjt. vhr. 2. számú melléklet III. „Nem ágazatspecifikus munkakörök” pontjában foglalt táblázata helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
Megnevezés

Fizetési osztályok
A

A.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

G

H

I

J

Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő
(szakértői/szaktanácsadói) munkakörök
jogász, szociológus, munkavédelmi
szakmérnök stb.
főkönyvelő, humánpolitikai szervező,
informatikus, könyvtáros, revizor (belső
ellenőr), statisztikus stb.

*

élelmezésvezető

*

B.

Egyetemi, főiskolai végzettséget nem
igénylő munkakörök

1.

Ügyintézői munkakörök
általános titkár, titkárnő

3.

*

bér- és társadalombiztosítási humán
erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai,
számviteli ügyintéző

*

*

*

szociális ügyintéző

*

*

*

*

*

*

*

anyagnyilvántartó, bérelszámoló

*

*

*

könyvelő

*

*

*

*

adminisztrátor, gondnok, gyors- és
gépíró, iratkezelő

*

*

*

*

leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó
pénztáros

*

*

*

*

*

*

*

*

egyéb ügyintéző
2.

*

Irodai és ügyviteli munkakörök

telefon-, telex- és telefaxkezelő

*

egyéb irodai és ügyviteli munkakörök

*

Szolgáltató munkakörök
élelmezésvezető

*

diétás nővér, dietetikus

*

technikus

4.

*

szakmunkás

*

*

*

fűtő, kazánfűtő

*

*

*

raktáros, raktárkezelő

*

*

*

*

*

*

*

*

B

C

D

*

kisegítő munkakörök
különösen: betanított munkás, konyhai
kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd,
kézbesítő, őr/telepőr, portás,
segédmunkás

*

gépkocsivezető

Fizetési osztályok
A

E

F

”
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2. melléklet a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.10.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:
nappali ellátás:)
„3.1.10.5. hajléktalan személyek nappali ellátása:
3.1.10.5.1. férőhelyszám,
3.1.10.5.2. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,”
2. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.29.2.9. ponttal egészül ki:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
gyermekotthon:
a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:)
„3.1.29.2.9. ideiglenesen befogadó gyermekotthon,”

3. melléklet a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(C)

(4.)

Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja
foglalkoztatási hely bejegyzése, kivéve, ha az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban már
vizsgálták, vagy a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
”

A Kormány 306/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d), k), m) és
q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
a 13. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14–17. §-ok tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 24. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a szülők a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésében nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal
tájékoztatja a feleket a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránti bírósági eljárás megindításának
lehetőségéről, valamint arról, hogy a gyermek tervezett külföldi tartózkodási helyének figyelembevételével kérhetik
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a kapcsolattartás rendezését vagy annak megváltoztatását. A gyámhivatal tájékoztatása – a gyermek tervezett
külföldi tartózkodási helyére figyelemmel – kiterjed a gyermek jogellenes elvitelének várható jogkövetkezményeire.
(5) A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldre távozása esetén a gyámhivatal
a) határozatában tájékoztatja a gyermek törvényes képviselőjét
aa) a lakcímváltozásra vonatkozó jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségéről,
ab) a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatására vonatkozó bejelentési kötelezettségéről, és
ac) arról, hogy kérheti a kapcsolattartás megváltoztatását;
b) határozatában tájékoztatja a kapcsolattartásra jogosult szülőt
ba) arról, hogy ha erre irányuló kérelem hiányában az eljárás során a kapcsolattartás rendezésére, megváltoztatására
nem került sor, a külföldre költözést követő három hónapon belül kérheti a gyámhivataltól a kapcsolattartás
rendezését, megváltoztatását, feltéve, hogy a gyermek a törvényes képviselőjével az Európai Unió valamely
tagállamába jogszerűen távozik, és
bb) a gyermek külföldre költözését követően a kapcsolattartás rendezésére vonatkozó határozat végrehajtása iránti
eljárás megindításának lehetőségeiről és feltételeiről;
c) jóváhagyó határozatában rögzíti, hogy a gyermek előre meghatározható vagy előre meg nem határozható
huzamos időtartamra, vagy letelepedés céljából távozik külföldre;
d) – ha hatásköre erre kiterjed – kérelemre dönt a kapcsolattartás rendezéséről vagy megváltoztatásáról, ideértve
a szülők egyezségének jóváhagyását is,
e) a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről szóló határozatát közli a családtámogatási ellátást folyósító
szervvel.”
(2) A Gyer. 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem elutasítása esetén a gyámhivatal
határozatában tájékoztatja a gyermek törvényes képviselőjét – a gyermek tervezett külföldi tartózkodási helyére
figyelemmel – a gyermek jogellenes elvitelének várható jogkövetkezményeiről.”
2. §		
A Gyer. 30/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/D. § (1) A közvetítő haladéktalanul, de legfeljebb a közvetítői megbeszélés elmaradásától számított öt napon
belül értesíti a gyámhivatalt, ha a közvetítői eljárás megindítására a Kvtv. 29. §-a alapján nem került sor.
(2) A közvetítő a közvetítői eljárás befejezéséről nyolc napon belül értesíti a gyámhivatalt. Ha a felek között
a közvetítői eljárás során született megállapodás, az értesítés a megállapodás egy példányának megküldésével
történik.
(3) Ha a felek a közvetítői eljárás során a 29/A. § (1) bekezdésében foglaltakról nem tudnak teljeskörűen
megállapodni, a gyámhivatal a felek között létrejött részegyezség jóváhagyásáról, valamint a vitás kérdésekben
a gyermek érdekében dönt.
(4) A gyámhivatal a felek közötti egyezség, részegyezség jóváhagyása esetén a döntésében rögzíti a közvetítői
eljárás során született megállapodás tartalmát.”
3. §		
A Gyer. 30/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szülők egymással, illetve a nevelésbe vett gyermekkel való megfelelő együttműködés kialakítása érdekében
a gyámhivatal – hivatalból, vagy a szülő vagy a gyermekvédelmi gyám kérelmére – gyermekvédelmi közvetítői
eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el.”
4. §		
A Gyer. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadhatóvá nyilvánítással és annak meghosszabbításával egyidejűleg
a gyermek érdekében a szülő kapcsolattartási jogát szünetelteti. A kijelölt gyámhivatal a kapcsolattartás
szünetelését az örökbefogadhatóvá nyilvánítás időtartamára rendeli el. A 31. § (4) bekezdése szerinti időtartamot
a (3) bekezdés a) pontja szerinti örökbefogadhatónak nyilvánítás során figyelmen kívül kell hagyni.”
5. §		
A Gyer. 84. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a védelembe vételi eljárás részben vagy egészben a gyermeknek a kapcsolattartással összefüggő
veszélyeztetettsége miatt indult, a gyámhivatal megkeresi a kapcsolattartásra jogosult szülő lakó- vagy tartózkodási
helye szerinti család- és gyermekjóléti központot a Gyvt. 68. § (3) bekezdésében foglalt intézkedés iránti javaslattétel
és a gyermek lakó- vagy tartózkodási helye szerinti család- és gyermekjóléti központtal való együttműködés
érdekében.”
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6. §		
A Gyer. 87. § a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A védelembe vételről szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban meghatározottakon kívül tartalmazza)
„a) a család- és gyermekjóléti központ felhívását a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok esetmenedzselésének ellátására, a család- és gyermekjóléti szolgálattal együtt a védelembe vétel melletti
szociális segítőmunka biztosítására és – a gyermeknek a kapcsolattartással összefüggő veszélyeztetettsége miatt
elrendelt védelembe vétel esetén – a kapcsolattartásra jogosult szülő lakó- vagy tartózkodási helye szerinti családés gyermekjóléti központtal való együttműködésre,
b) a gyermek lakó- vagy tartózkodási helye szerinti család- és gyermekjóléti központ felhívását a gondozási-nevelési
tervnek a határozat véglegessé válását követő tizenöt napon belül történő elkészítésére és a gyámhivatalnak
történő megküldésére,
c) a gyermek, a gyermeket gondozó szülő és a kapcsolattartásra jogosult szülő kötelezését a család- és
gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársával való együttműködésre,”
7. §		
A Gyer. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyámhivatal megszüntetheti a gyermeknek a kapcsolattartással összefüggő veszélyeztetettsége miatt
elrendelt védelembe vételét, ha sor került a kapcsolattartási jog korlátozására, szüneteltetésére vagy megvonására.”
8. §		
A Gyer. a következő 168/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Eljárás a gyámrendeléssel kapcsolatos ügyekben
168/A. § (1) Ha a magyar állampolgárságú gyermek tekintetében külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező
gyám kirendelésének szükségessége merül fel, a gyámhivatal – a 2201/2003/EK rendelet 56. cikke vagy a szülői
felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen
ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október
19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény 33. cikke alapján – a Minisztériumon keresztül
megkeresi a gyámként kirendelhető személy szokásos tartózkodási helye szerinti fogadó állam központi hatóságát.
A gyámhivatal a megkeresésben tájékozódik arról, hogy a fogadó állam jogszabályai alapján szükséges-e előzetes
hozzájárulás a gyermek részére családbafogadó gyám kirendelésével megvalósuló, a fogadó államban történő
elhelyezéshez.
(2) A fogadó állam előzetes hozzájárulásának szükségessége esetén a gyámhivatal a Minisztériumon keresztül
megküldi a fogadó állam központi hatósága számára a hozzájárulásról való döntéshez szükséges, fordítással ellátott
dokumentumokat.
(3) A gyámhivatal a fogadó állam előzetes hozzájárulását követően gondoskodik a családbafogadó gyám
kirendeléséről, és ezzel a gyermeknek a fogadó államban történő elhelyezéséről. A fogadó állam előzetes
hozzájárulásának hiányában a gyámhivatal a gyermek számára más személyt rendel ki családbafogadó gyámként,
vagy ha ez nem lehetséges, a gyermekvédelmi gondoskodás más formáját választva rendezi a gyermek sorsát.”
9. §		
A Gyer. a következő 200. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
200. § E rendelet
a) 166. §-a, 166/A. §-a és 168/A. §-a a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásban
a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet III. Fejezet 4. Szakasza, 56. cikke, II. és
III. melléklete és
b) 169/A. §-a a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről
és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK
tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
10. §		
A Gyer.
a)
30/A. § (1) bekezdésében a „gyámhatóság a felek együttes kérelmére vagy hivatalból rendeli el” szövegrész
helyébe a „gyámhivatal a felek együttes kérelmére vagy hivatalból rendeli el – az előtte folyó eljárás
felfüggesztésével egyidejűleg – végzésben” szöveg,
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b)
c)
d)
e)
lép.
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31. § (2), (4) és (5) bekezdésében a „– kérelemre –” szövegrész helyébe a „– kérelemre vagy hivatalból –”
szöveg,
62. § (3) bekezdésében a „gyámot rendel” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot rendel” szöveg,
87. § d) pontjában a „szülő” szövegrész helyébe a „gyermeket gondozó szülő, a kapcsolattartásra jogosult
szülő” szöveg,
91. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1a) és a (2) bekezdésben” szöveg

11. §		
Hatályát veszti a Gyer.
a)
37. § (6) bekezdése,
b)
73/A. §-a.

2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése
a következő l) ponttal egészül ki:
[A Kormány az Szt. 58. § (1) bekezdése szerinti és – a gyermekek napközbeni ellátása kivételével – a Gyvt. 96. §
(7) bekezdése szerinti módszertani feladatokat ellátó szervként a Főigazgatóságot jelöli ki. A Főigazgatóság módszertani
feladatai keretében]
„l) kiemelten figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait, kidolgozza a gyermekek esélynövelő
szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, valamint ellátja a gyermekek esélynövelő
szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat.”
13. §		
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő
5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § A Kormány a Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a Gyvt. 38/A. § (4)–(8) bekezdése szerinti „Biztos Kezdet
Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetésére.”

3. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a nevelőszülő más működtetőnél kíván nevelőszülői tevékenységet végezni, vagy a jelenlegi működtetőjénél
végzett tevékenysége mellett kíván más működtetőnél is nevelőszülői feladatokat ellátni, és azt a jelenlegi
működtető nem engedélyezi, az új működtetővel a keretmegállapodást a jelenlegi működtetőnél fennálló
jogviszonya megszüntetését és a jelenlegi működtetővel kötött keretmegállapodása megszüntetési záradékkal
történő ellátását követően kötheti meg.”
15. §		
Az Nszr. 14. § e) pontja a következő ei) alponttal egészül ki:
(A nevelőszülő tájékoztatja a működtetőt és a gyermekvédelmi gyámot azonnal a saját életkörülményeiben
bekövetkezett vagy várható lényeges változásról, valamint olyan tényről, mely lényeges változást eredményezhet
az általa nevelt gyermek életében, így különösen)
„ei) ha más működtetőnél kíván nevelőszülői feladatokat ellátni.”
16. §		
Az Nszr. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § (1) A nevelőszülő a Gyvt. – egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított – 165. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát
2019. február 28-áig juttatja el a működtetőnek.
(2) A működtető a 2019. január 1-jén fennálló keretmegállapodásokat a keretmegállapodás 11. § (1) bekezdés
t) pontja tekintetében 2019. március 31-éig módosítási záradékkal látja el, ha az a Gyvt. – egyes szociális,
gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel
megállapított –
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a) 165. § (1) bekezdése szerinti, a nevelőszülő képesítés megszerzésére irányuló kötelezettség teljesítésére előírt
határidő változása, vagy
b) 165. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a nevelőszülő képesítés megszerzése alóli felmentési ok
miatt szükséges.”
17. §		
Az Nszr. 14. § e) pont ea) alpontjában és 25. § d) pontjában a „Gyvt. 15. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
19. §		
A 8. § a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásban a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 56. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés c), d) és
i) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (7) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(Az alapcsökkentő tétel éves összege – ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll – tanulónként
az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, az Sztv. alapján indított)
„bd) nappali rendszerű, a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tanulószerződés alapján folyó szakgimnáziumi
oktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 50%-a.”
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2. §		
Az R1. 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Szht. 8. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott – kizárólag az aktiválás évében igénybe vehető – beruházási
kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva
összege]
„a) 1–10 főt foglalkoztató és a kizárólag önfoglalkoztatásra irányuló egyéni vállalkozói tevékenységet folytató
kötelezett esetén 38%-ának,”
(a szorzata.)
3. §		
Az R1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
lép.

2. mellékletében foglalt táblázat D:118 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,2524” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat D:121 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,6730” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat D:175 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,2524” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat D:322 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,5307” szöveg,
3. mellékletében foglalt táblázat D:130 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,2524” szöveg,
3. mellékletében foglalt táblázat D:133 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,6730” szöveg,
3. mellékletében foglalt táblázat D:187 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,2524” szöveg,
3. mellékletében foglalt táblázat D:349 mezőjében a „0,8910” szövegrész helyébe az „1,5307” szöveg

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012.
(VII. 6.) Korm. rendelet
a)
1. mellékletében foglalt 1. táblázat
aa)
K:225 mezőjében és K:476 mezőjében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész
helyébe a „szakképzésért és felnőttképzésért” szöveg,
ab)
K:355 mezőjében a „foglalkoztatáspolitikáért” szövegrész helyébe a „szakképzésért és
felnőttképzésért” szöveg,
b)
3. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében az „5522/4 Kisegítő ápoló” szövegrész helyébe az „5222/4
Kisegítő ápoló” szöveg
lép.

3. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 9. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A vizsgabejelentésnek tartalmaznia kell:)
„e) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga esetén e ténynek a rögzítését.”
6. §		
Az R2. 41. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője által hitelesített törzslap külív az alábbi adatokat
tartalmazza:
1. a szakképzési feladatot ellátó hatóság vizsgaazonosítója;
2. a vizsgaszervező
a) megnevezése és címe, valamint
b) OM azonosítója, ha a vizsgaszervező köznevelési intézmény;
3. a vizsgaszervezésre feljogosító jogszabály vagy határozat száma, a határozatot kiadmányozó hatóság
megnevezése;
4. a vizsgán megszerezhető részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése;
5. a vizsgaszervező mellett működő vizsgabizottság előtt vizsgát tett vizsgázók száma, valamint a kezdő és
a befejező törzslapszám;
6. a vizsga helyszíne és időpontja;
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7. a vizsgabizottság elnökének, tagjainak – külön megjelölve a képző intézményt képviselő tagot –, a vizsga
jegyzőjének és a vizsgaszervező vezetőjének az aláírása; továbbá
8. tájékoztatás arról, hogy
a) a törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos Törzslapnyilvántartó Rendszeréből került
kinyomtatásra,
b) a törzslap a vizsgán a vizsgabizottság előtt vizsgázók vizsgaszervező által rögzített adatait és eredményeit
tartalmazza, valamint
c) a törzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését követően nem módosíthatók.
(1b) A törzslap belív az alábbi adatokat tartalmazza:
1. törzslap száma;
2. a vizsgázó
a) neve, születési neve,
b) születési helye, ideje,
c) anyja születési neve,
d) tanulói azonosító száma;
3. a képző intézmény
a) megnevezése és címe, valamint
b) OM azonosítója, ha a képző intézmény köznevelési intézmény;
4. a 3. pont szerinti képző intézmény képzésének
a) engedélyére szóló nyilvántartásba vételi száma és a nyilvántartásba vétel időpontja vagy az engedély
megszerzése alóli mentesség jogszabályi hivatkozása,
b) kezdési és befejezési időpontja;
5. a részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
a) azonosító száma és megnevezése,
b) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje,
c) Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje;
6. a vizsgázó szakmai vizsgán elért eredménye osztályzattal;
7. a szakmai vizsgabizottság határozata és záradékok;
8. a kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma;
9. a vizsgafeladatok megnevezése a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti sorrendben; valamint
10. a 9. pont szerinti vizsgafeladatokhoz kapcsolódó vizsgatevékenység jellege, értékelési súlyaránya és az elért
eredmény osztályzattal.”
7. §		
Az R2. 44. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője által hitelesített bizonyítvány az alábbi adatokat
tartalmazza:
1. a bizonyítvány sorozatjele, sorszáma;
2. a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló törzslap száma;
3. a vizsgázó
a) neve, születési neve,
b) születési helye, ideje,
c) anyja születési neve, valamint
d) tanulói azonosító száma;
4. a képző intézmény megnevezése;
5. a vizsgaszervező megnevezése, amely mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt a vizsgázó szakmai vizsgát
tett;
6. a szakmai vizsga eredménye osztályzattal;
7. az azonosító szám és a megnevezés megjelölésével tájékoztatás arról, hogy a bizonyítvány az Szt. 9. §-a
értelmében melyik, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés, részszakképesítés,
szakképesítés-ráépülés megszerzését igazolja;
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8. a 7. pont szerinti szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
a) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje,
b) Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje;
9. a bizonyítvány kiállításának helye és ideje; valamint
10. a szakmai vizsgabizottság elnökének és a vizsgaszervező vezetőjének az aláírása.
(1b) A bizonyítvány formanyomtatványát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján közzéteszi.”
8. §

(1) Az R2. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A magyar és az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, külön kérésre
papíralapú iratként kerül kiadásra.”
(2) Az R2. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A német, francia, spanyol vagy olasz nyelvű bizonyítvány-kiegészítő elektronikus formában, külön kérésre
papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési
díj a bizonyítvány-kiegészítő kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka bizonyítvány-kiegészítőnként.”

9. §		
Az R2. a következő 21/A. alcímmel egészül ki:

„21/A. A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgára vonatkozó különös szabályok
59/A. § (1) A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga megszervezésére és lebonyolítására az iskolai
rendszerű szakképzésben tartott vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt
eltérésekkel.
(2) Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga a szakgimnáziumokban, a szakgimnáziumok középiskolai
évfolyamain tanulók számára szervezhető.
(3) A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga esetén összevont vizsga az OKJ szerint azonos
szakmacsoportba tartozó szakképesítések vonatkozásában is szervezhető.
(4) A vizsgázónak a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia
a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványként a vizsgát közvetlenül megelőző tanulmányi időszak teljesítését
igazoló bizonyítványt vagy félévi értesítőt.
(5) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei lehetőséget adnak a szakmai érettségi vizsgatárgy eredményének a vizsga
eredményébe történő beszámítására, akkor a vizsgázónak a vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lapon
nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a beszámítást.
(6) Ha a sikertelen vizsgát követő vizsgaidőszak a vizsgázó érettségi vizsgájának a vizsgaidőszaka,
a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga javító- vagy pótlóvizsgájára csak a vizsgázó erre irányuló
írásbeli kérelmére kerülhet sor, és a vizsgaszervező a javító- vagy pótlóvizsga lehetőséget az érettségi vizsga
vizsgaidőszakát követő vizsgaidőszakban is köteles biztosítani.
(7) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga vizsgaszervezője a bizonyítvány kiállítása és kiadása
előtt jogutód nélkül megszűnik, a bizonyítványt az állami szakképzési és felnőttképzési szerv állítja ki. Ebben
az esetben a törzslapot a 3. melléklet 15. pontja szerinti záradékkal is el kell látni.
59/B. § (1) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy
részszakképesítés érettségi végzettséghez kötött és a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló
vizsga eredményesen zárult, akkor a törzslapot a 3. melléklet 9. pontja szerinti záradékkal kell ellátni és
a vizsgaszervezőnek a vizsgázó részére az 59/D. § (1) bekezdése szerinti adattartalmú, az elektronikus rendszerből
kinyomtatott, a vizsgabizottság körbélyegzőjével hitelesített igazolást kell kiadnia. A 43. § (1) bekezdése szerint
kiállított törzslapot a 48. § (1) bekezdése szerint meg kell küldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgához kapcsolódóan a bizonyítvány a vizsgát követő három éven belül, az érettségi
bizonyítvány megszerzését követően, a törzslapnak az elektronikus rendszerben a 3. melléklet 10. pontja szerinti
záradékkal történő ellátása és a bizonyítvány sorozatjelének és sorszámának a törzslapon történő feltüntetése
mellett, a kiállítás dátumának feltüntetésével állítható ki. A bizonyítványon a vizsgaelnök nevét jól olvashatóan,
nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával kell az aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság
körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni.
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(3) A bizonyítvány kiállítását követően a törzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni és a kinyomtatott törzslap
egy példányát a vizsgaszervező vezetője által hitelesítetten a 48. § (1) bekezdése szerinti határidővel meg kell
küldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.
(4) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés
érettségi végzettséghez kötött és a vizsga eredménytelen volt, akkor a törzslapot a 3. melléklet 4. pontja szerinti
záradékkal kell ellátni.
59/C. § (1) Ha a vizsgázó kéri az 59/A. § (5) bekezdése szerinti beszámítást, akkor a vizsgán csak a beszámítással nem
érintett vizsgafeladatokhoz kapcsolódó tudásról kell számot adnia (a továbbiakban: részvizsga).
(2) Részvizsga esetén a részvizsgán teljesített vizsgafeladatok eredményét kell a törzslapon rögzíteni. Ha
a beszámítással nem érintett összes vizsgafeladat eredményes, akkor a 3. melléklet 11. pontja szerinti záradékkal
ellátott törzslapot kell a 43. § (1) bekezdése szerint kiállítani és a 48. § (1) bekezdése szerint beküldeni a szakképzési
feladatot ellátó hatóságnak. A teljesített vizsgafeladatokról a vizsgaszervező, az 59/D. § (1) bekezdése szerinti
adattartalmú, az elektronikus rendszerből kinyomtatott, a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával
hitelesített igazolást állít ki a vizsgázó számára. Az igazoláson fel kell tüntetni, hogy mely vizsgafeladat eredménye
kerül az eredményes szakmai érettségi vizsgatárgy alapján megállapításra.
(3) Az eredményes részvizsgához kapcsolódóan a bizonyítvány a mellék-szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményének megváltozásáig, de legalább a vizsgázó 12. évfolyamos tanulmányai utáni első
vizsgaidőszakot követően egy évig,
a) érettségi végzettséghez nem kötött szakképesítés vagy részszakképesítés esetén a beszámítás alapjául
szolgáló érettségi szakmai vizsgatárgy eredményes letételét igazoló dokumentum bemutatását és annak alapján
a bizonyítvány érdemjegyének megállapítását követően,
b) érettségi végzettséghez kötött szakképesítés vagy részszakképesítés esetén a beszámítás alapjául szolgáló
érettségi bizonyítvány, tanúsítvány bemutatását és annak alapján a bizonyítvány érdemjegyének megállapítását
követően
állítható ki.
(4) A (3) bekezdés szerint kiállított bizonyítványon a vizsgaelnök nevét jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem
fakuló tintával kell az aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával
hitelesíteni. A bizonyítványhoz tartozó törzslapra az elektronikus rendszerben rá kell vezetni a hiányzó eredményt,
a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a kiállítás dátumát, valamint a törzslapot
a) a (3) bekezdés a) pontja esetében a 3. melléklet 12. pontja szerinti,
b) a (3) bekezdés b) pontja esetében a 3. melléklet 13. pontja szerinti
záradékkal kell ellátni.
(5) A bizonyítvány kiállítását követően a törzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni és a kinyomtatott törzslap
egy példányát a vizsgaszervező vezetője által hitelesítetten a 48. § (1) bekezdése szerinti határidővel meg kell
küldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti határidőig nem kerül sor a bizonyítvány kiállításához szükséges dokumentum
bemutatására, a törzslapot a 3. melléklet 14. pontja szerinti záradékkal kell lezárni.
(7) A részvizsga változó díjának meghatározásakor a kategóriába sorolást csak a beszámítással nem érintett
vizsgatevékenységek szakmai és vizsgakövetelményben foglalt adatai alapján kell elvégezni.
59/D. § (1) A szakmai vizsga, részvizsga teljesítéséről kiállított igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:
1. a vizsgázó
a) neve, születési neve,
b) születési helye, ideje,
c) anyja születési neve, valamint
d) tanulói azonosító száma;
2. tájékoztatás arról, hogy a vizsgázó
a) melyik vizsgaszervező mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt, valamint
b) melyik – az azonosító szám és megnevezés megjelölésével – szakképesítés, részszakképesítés szakmai vizsgáját,
részvizsgáját
tette le;
3. a vizsgafeladatok megnevezése a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti sorrendben;
4. a 3. pont szerinti vizsgafeladatokhoz kapcsolódó vizsgatevékenység jellege, értékelési súlyaránya és az elért
eredmény osztályzattal;
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5. a szakmai vizsga eredménye osztályzattal;
6. tájékoztatás arról, hogy
a) az igazolás állam által elismert szakképzettséget nem tanúsít, valamint
b) az Szt. 9. § (4) bekezdése értelmében az igazolásban megjelölt szakképesítés, részszakképesítés megszerzését
igazoló bizonyítvány az érettségi végzettség megszerzését követően állítható ki;
7. a bizonyítvány kiállításának helye és ideje;
8. tájékoztatás arról, hogy
a) a törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos Törzslapnyilvántartó Rendszeréből került
kinyomtatásra,
b) a törzslap a fentiek szerinti vizsgán a vizsgabizottság előtt vizsgázók vizsgaszervező által rögzített adatait és
eredményeit tartalmazza, valamint
c) a törzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését követően nem módosíthatók; továbbá
9. a szakmai vizsgabizottság elnökének és a vizsgaszervező vezetőjének az aláírása.
(2) Az igazolás formanyomtatványát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján közzéteszi.”
10. §		
Az R2. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § A 46. § (3) bekezdése és a 4. melléklet a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb
szolgáltatások közös keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2018. április 18-i (EU) 2018/646 európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”
11. §		
Az R2. a következő 66. §-sal egészül ki:
„66. § (1) A 2019. január 1-jét megelőzően hatályos 2. melléklet szerinti tartalmú és kitöltetlen bizonyítványok
2019. december 31-ig használhatók fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonyítványt annak kiállításakor a keltezés feletti részen a 3. melléklet 16. pontja szerinti
záradékkal kell ellátni.”
12. §		
Az R2. a következő 67. §-sal egészül ki:
„67. § A 46. § (3) bekezdésében foglaltakat a szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.”
13. §		
Az R2. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
14. §		
Az R2.
a)
41. § (1) bekezdésében az „az 1. melléklet szerinti törzslap” szövegrész helyébe az „a törzslap” szöveg,
b)
44. § (1) bekezdésében az „a 2. melléklet alapján” szövegrész helyébe az „az (1a) bekezdés szerinti
adattartalommal” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti az R2. 1. és 2. melléklete.

4. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 29. §
(1) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
[A kormányhivatal az Fktv. 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az Fktv. 1. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott jogalany]
„18. nem végeztette el tevékenységének kétévente kötelező külső értékelését.”
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17. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
11. § (1a) bekezdése,
b)
11. § (2) bekezdésében az „és az (1a)” szövegrész,
c)
25. § (2) bekezdése.

5. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 5. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„27. a képző és pihenő központon keresztül biztosítja a miniszter által vezetett minisztérium szakképzéssel és
felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységei, valamint a Hivatal és a szakképzési centrumok
számára képzések, továbbképzések, szakmai fórumok lebonyolítását,”
19. §

(1) Az R4. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a szakképzési centrum tekintetében középirányító szervként gyakorolja – az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § b), valamint e)–i) pontja szerinti hatáskörök keretein belül – a nemzeti köznevelésről
szóló törvényben és szakképzésről szóló törvényben a fenntartó számára meghatározott hatásköröket és
a szakképzési centrum tevékenységének pénzügyi ellenőrzését.”
(2) Az R4. 5/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Hivatal
1. javaslatot tesz a miniszter részére szakképzési centrum létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére,
alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés
előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joggal
rendelkezők véleményét, egyetértését,
2. a miniszter részére felterjeszti a szakképzési centrum alapító okiratát, annak módosító vagy megszüntető okiratát,
3. jóváhagyja a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatát, illetve éves munkatervét,
4. a szakképzési centrumok javaslata alapján átfogó beruházási tervet készít, valamint összegzi a szakképzési
centrumok fejlesztési terveit, majd gondoskodik ezeknek a miniszter felé történő továbbításáról,
5. értékeli a szakképzési centrum szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi
és irányítja azok megteremtését,
6. szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakképzési centrumok gazdálkodását, és ennek keretében ellátja az irányító szerv
hatáskörébe sorolt előirányzat- és vagyongazdálkodási feladatokat is,
7. meghatározza a szakképzési centrumok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel
kíséri a költségvetés végrehajtását, illetve az ellátandó feladatok teljesülését,
8. érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a szakképzési centrumok tevékenységében
a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a szakképzési centrum
költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való
szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,
9. ellátja a szakképzési centrumok költségvetés tervezéssel összefüggő feladatait, és előterjeszti azokat
a miniszternek,
10. ellátja a szakképzési centrumok éves és évközi költségvetési beszámolási tevékenységével kapcsolatos irányító
szervi feladatokat, és gondoskodik azok határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd a miniszter felé
történő továbbításáról,
11. szükség esetén javaslatot tesz a miniszter felé az erőforrások szakképzési centrumok közötti átcsoportosítására,
illetve egyéb intézkedésre,
12. folyamatos nyilvántartást vezet a szakképzési centrumok gazdálkodásáról, így különösen az előirányzatokkal
és létszámmal való gazdálkodásról, valamint összegyűjti és ellenőrzi a kötelező, rendszeres és eseti jellegű
adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a miniszter felé,
13. kizárólagos joggal ellátja a szakképzési centrumok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus
adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos, valamint az adatkezeléshez
kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti
adatfeldolgozói feladatokat,
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14. ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (3) bekezdésében meghatározott fenntartói
feladatokat,
15. végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.
(1b) A Hivatal (1a) bekezdés 13. pontjában meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási
kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek
tekintetében a szoftverhez, mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.”
20. §		
Az R4.
a)
2. § (1) bekezdésében
aa)
a „főigazgató” szövegrész helyébe az „elnök” szöveg,
ab)
a „főigazgató-helyettesek” szöveg helyébe az „elnökhelyettesek” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében
ba)
az „A főigazgató-helyetteseket” szöveg helyébe az „Az elnökhelyetteseket” szöveg,
bb)
a „főigazgatója” szövegrész helyébe az „elnöke” szöveg,
c)
5/A. § (2) bekezdésében a „Hivatal főigazgatója” szövegrész helyébe a „Hivatal elnöke” szöveg
lép.
21. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
5. § (1) bekezdés 25. pontja,
b)
5. § (6) bekezdésében a „valamint a Nemzeti Képesítési Bizottság” szövegrész.

6. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok
pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló
322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
a)
2. mellékletében foglalt
aa)
12. Pedagógusok pótlékának igénylése megnevezésű táblázat 12.3. sorában az „f=e*0,27” szövegrész
helyébe az „f=e* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértéke” szöveg,
ab)
13. Pedagógusok pótlékának pótigénylése (az első évfolyam első félévében) megnevezésű táblázat
13.3. sorában az „f=e*0,27” szövegrész helyébe az „f=e* a mindenkori szociális hozzájárulási adó
mértéke” szöveg,
b)
3. mellékletében foglalt 11. Pedagógusok pótlékának elszámolása megnevezésű táblázat 11.3. sorában
a „h=g*0,27” szövegrész helyébe a „h=g* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértéke” szöveg
lép.

7. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról
szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
Hatályát veszti a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról
szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § c) pontja.

8. Záró rendelkezések
24. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az R2. 3. melléklete a következő 9–16. ponttal egészül ki:
(ZÁRADÉKOK)
„„9. a) „A vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, .................................................... részszakképesítés megszerzését
igazoló bizonyítványa az érettségi végzettség megszerzését követően adható ki.”
9. b) „A vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, .................................................... szakképesítés megszerzését igazoló
bizonyítványa az érettségi végzettség megszerzését követően adható ki.”
10. a) „A .................................................... dátummal kiállított, .................................................... számú érettségi bizonyítványa
alapján a részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványa .................................................... dátummal kiadásra
került.”
10. b) „A .................................................... dátummal kiállított, .................................................... számú érettségi bizonyítványa
alapján a szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványa .................................................... dátummal kiadásra került.”
11. „A vizsgán a(z) .................................................... vizsgafeladato(ka)t eredményesen teljesítette, vizsgaeredménye
a szakmai érettségi vizsgatárgy eredményes teljesítését követően kerül megállapításra.”
12. a) „A .................................................... dátummal kiállított, .................................................... számú érettségi bizonyítványa
vagy a(z) .................................................... számú érettségi törzslapkivonata alapján a vizsgakövetelményeknek
megfelelt, .................................................... dátummal .................................................... részszakképesítés megszerzését igazoló
bizonyítványt kapott.”
12. b) „A .................................................... dátummal kiállított, .................................................... számú érettségi bizonyítványa
vagy a(z)…….. számú érettségi törzslapkivonata alapján a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ...........................................
......... dátummal .................................................... szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”
13. a) „A .................................................... dátummal kiállított, .................................................... számú érettségi bizonyítványa
alapján a vizsgakövetelményeknek megfelelt, .................................................... dátummal ....................................................
részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”
13. b) „A .................................................... dátummal kiállított, .................................................... számú érettségi bizonyítványa
alapján a vizsgakövetelményeknek megfelelt, .................................................... dátummal ....................................................
szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”
14. „A .................................................... megnevezésű vizsgafeladat(ok) esetében a felmentés alapjául szolgáló
dokumentumokat határidőig nem mutatta be, a vizsga eredménytelen.”
15. „A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga vizsgaszervezője a bizonyítvány kiállítása és kiadása előtt
jogutód nélkül megszűnt, ezért a bizonyítványt az állami szakképzési és felnőttképzési szerv állította ki.”
16. „A fenti képesítés
Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:
Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:”“

A Kormány 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (2) bekezdés b), c), e) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 8. §-ában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés r) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 6. § (2) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül ki:
(A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell:)
„g) a megrendelt tankönyvek iskola részére történő átadásának helyét és időpontját,
h) a tankerületi központ és az iskola kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy az iskolai tankönyvrendeléssel érintett
tankönyvek vonatkozásában mennyiségi vagy minőségi kifogásait haladéktalanul jelzi a Könyvtárellátó részére.”
2. §		
Az R. a 4. alcímet követően következő 4/A–4/F. alcímekkel egészül ki:
„4/A. A tankönyvvé nyilvánítás szabályai
9/A. § (1) Ahol e rendelet 4/A. alcíme tankönyvet említ, azon a rendelet eltérő rendelkezése hiányában pedagóguskézikönyvet is kell érteni.
(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás kérelemre indul.
(3) A tankönyvvé nyilvánítási kérelmet
a) – a b) pontban meghatározott eltéréssel – az Ntt. 3. § (3) bekezdésében meghatározottak (a továbbiakban:
kérelmező) nyújthatják be, szakképzési tankönyv esetén az Ntt. 3. § (7) bekezdésében meghatározott szervhez,
b) a könyvkiadást folytató jogi személy – ide nem értve az EKE-t – az Ntt. 7. § (2) bekezdése szerinti nyilvános felhívás
esetén nyújthat be.
(4) A kérelmet írásban, papír alapon és a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) részeként
működtetett tankönyvi adatbázis kezelő rendszer alkalmazásával lehet benyújtani.
(5) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemhez – a 9/S. § szerinti eljárás kivételével – csatolni kell:
a) azt a dokumentumot, amely tartalmazza
aa) közismereti nyomtatott könyv esetén a kiadó adatait, a könyv adatait és jellemzőit, a nevelés-oktatás típusát,
ab) szakképzési nyomtatott könyv esetén, kiadó adatait, a könyv adatait és jellemzőit, az oktatás típusát,
ac) digitális tananyag, elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv esetén a felhasználási jog jogosultjának adatát,
a digitális tananyag vagy az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv adatait, jellemzőit, az oktatás típusát,
b) – a 9/D. §-ban szabályozott eljárások kivételével – a kiadói-szerkesztői jelentést, amely a tankönyvvé nyilvánításra
benyújtott könyv vonatkozásában a könyv tartalmi vonatkozásait meghatározó kerettanterv tankönyvvel lefedett
tananyagának tanévhez igazodó felosztását is tartalmazza,
c) azt a könyvet, amelynek tankönyvvé nyilvánítását kérik,
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog
a könyv teljes körű felhasználási jogaival,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a könyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi
teljesítményt, és ha igen, akkor a nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy a kérelmező a tankönyvvé nyilvánítás
időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási
jogaival.
(6) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemnek az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott mellékleteit kettő példányban
kell benyújtani.
(7) Az eljárás tartama alatt a benyújtott könyvet – az eljárás során a szakértők által feltárt hibák javításának
kivételével – a kérelmező sem tartalmában, sem kivitelében nem változtathatja meg.
(8) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni azon tankönyv esetében, amelyet adott évfolyamra, műveltségi
területre, tantárgyra az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján a miniszter választott ki.
(9) Az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tankönyvek esetén a pályázat elbírálása során kell az e rendeletben
foglalt, a tankönyvvé nyilvánítási szakmai követelmények teljesítéséről meggyőződni.
(10) Ezen alcímben foglaltakat nem kell alkalmazni – a 9/E. §-ban, a 9/F. § és 9/G. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak
kivételével – abban az esetben, ha a tankönyvet a miniszter kezdeményezésére az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja
alapján fejlesztették ki.
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9/B. § A könyv különböző kötésmódban megjelenő változatainak tankönyvvé nyilvánítása iránt külön kérelmet kell
benyújtani. Kérelmet kell benyújtani abban az esetben is, ha a könyv borítója, impresszuma változik.
9/C. § (1) Ha a tankönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – ide nem értve a (3) bekezdésben
meghatározott esetet, valamint a 9/D. § (6) bekezdése szerint egybeszerkesztett könyveket – a tankönyvvé
nyilvánítási eljárást ismételten le kell folytatni.
(2) Nem jelenti a könyv tartalmi változtatását a benne szereplő helyesírási és nyomdahibáknak, továbbá
a tankönyvvé nyilvánítás eljárásának ideje alatt megváltozott tényeknek, adatoknak a tankönyv adott oldalain
történő javítása, feltéve, hogy a javítás miatt nem változik meg a lapok számozása, és a javításról készült jegyzéket
a kérelmező – saját költségén – megküldi a hivatalnak, a Könyvtárellátónak és a Könyvtárellátón keresztül azoknak
az iskoláknak, amelyek az adott tankönyvből a javítás évét megelőző három évben rendeltek.
(3) Javítási kérelmet kell benyújtani akkor, ha a hivatal által jóváhagyott tankönyvben helyesírási- és nyomdahibának
nem minősülő hibákat javítani kívánják, amennyiben azok nem haladják meg a tankönyv terjedelmének 10%-át,
továbbá ha a tartós tankönyvvé nyilvánított tankönyv tartós jellegének megszüntetését kezdeményezik. Javítási
kérelmet a tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya alatt egy alkalommal lehet benyújtani. A kérelemhez – a hibák
jellegétől, mennyiségétől függően – csatolni kell:
a) a jóváhagyott, javítandó könyvet egy példányban,
b) a könyv javított oldalait, részeit vagy a javított könyvet kettő példányban,
c) a javítások tételes felsorolását, továbbá
d) nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet – a javításokon túl – sem tartalmában, sem kivitelében nem
változtatták meg.
(4) A javítás tényét a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni.
9/D. § (1) Ha a jogosult – a tankönyvvé nyilvánítás ideje alatt – a könyv felhasználási jogait másnak átengedi, erről
a hivatalt harminc napon belül értesíti.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás folyamatossága érdekében az új jogosultnak a jogok átengedésétől számított harminc
napon belül kérelmet kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell az új jogosult kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
a) a tankönyvet – ide nem értve a tankönyv borítójának, impresszumának, kötésmódjának a megváltoztatását – sem
tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg,
b) a tankönyvvé nyilvánítás időtartamára az új jogosult kérelmező rendelkezik a könyv kiadói szerződésben rögzített
felhasználási jogaival,
c) a tankönyv tartalmaz-e átvett szerzői művet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz,
a nyilatkozatnak ki kell terjedni arra is, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt az új jogosult kérelmező
folyamatosan rendelkezni fog az átvett szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival.
(3) Kérelmet kell benyújtania a kérelmezőnek a hivatalhoz a jóváhagyott tankönyv megváltozó borítójára,
impresszumára, kötésmódjára tekintettel is.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a) a megváltoztatott borítójú tankönyv esetében az eredeti és a megváltozott borítót PDF formátumban elkészítve,
kinyomtatva papír alapon egy példányban, a megváltoztatott kötésmódú tankönyv esetében az eredeti és
a megváltozott könyvet egy példányban, valamint a nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyott tankönyvet – a borítón,
az impresszumon, a kötésmódon kívül – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg; a változtatás
tényét a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni,
b) amennyiben a tankönyv borítója, impresszuma, kötésmódja kizárólag a (2) bekezdésben foglaltak miatt változott
meg:
ba) a megváltoztatott borítójú tankönyv esetében az eredeti tankönyvet,
bb) kizárólag PDF formátumban a tankönyvet, továbbá
bc) az új jogosult nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvet – a borítón, az impresszumon, a kötésmódon kívül – sem
tartalmában, sem kivitelében nem változtatta meg.
(5) A tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt a felhasználási jog 9/A. § (3) bekezdése szerinti tulajdonos jogosult
a tulajdonában álló egyes tankönyvek egy tankönyvvé történő egybeszerkesztésére.
(6) Ha az egybeszerkesztés során az annak alapjául szolgáló – külön-külön tankönyvvé nyilvánított – tankönyvek
tartalmához képest az új tankönyv
a) tartalma nem módosult, továbbá
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b) ára nem haladja meg az e rendeletben meghatározott legmagasabb iskolai terjesztési árat (a továbbiakban:
árkorlát),
a jogosult erre irányuló kérelmére a hivatal – külön tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül – a tankönyvet
a tankönyvjegyzékre felveszi.
(7) A (6) bekezdés alapján egybeszerkesztett új tankönyv tankönyvvé nyilvánításának időtartama nem haladhatja
meg az alapul szolgáló tankönyvek közül a legkorábban lejáró tankönyv tankönyvvé nyilvánítási engedélyében
meghatározott időpontot.
9/E. § (1) Ha a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során szakértő bevonása szükséges, az pedagógiai szakértő,
technológiai szakértő vagy bírálati szakértő lehet.
(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell különösen, hogy
a) a könyv alkalmas-e a Nemzeti alaptanterv rendelkezéseinek megfelelően az adott műveltségi terület,
tantárgy tananyagtartalmának oktatására, szakképzési tankönyv esetén megfelel-e a szakképzési kerettantervek
rendelkezéseinek, alkalmas-e az adott szakképesítés szakképzési kerettantervében meghatározott szakmai
tantárgyak, szakmai követelménymodulok, témakörök oktatására,
b) a könyv biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását,
c) a könyv biztosítja-e az ismereteknek, fejlesztési feladatoknak az érintett tanulói korosztályoknak megfelelő
pedagógiai módszerekkel és nyelvezettel történő közvetítését, tartalmaz-e részletes bibliográfiai hivatkozást,
d) a könyv technológiai kivitelezése megfelel-e a könyvészeti, egészségügyi követelményeknek, továbbá alkalmas-e
a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt történő felhasználásra,
e) a könyv alkalmas-e
ea) a tankönyv előállításának alapjául szolgáló, kerettantervek tananyagtartalmának a kerettantervben
meghatározott időkeretben történő elsajátítására abban az esetben, ha kiadásra vagy jóváhagyásra került
kerettanterv az adott könyv által lefedett pedagógiai szakaszra,
eb) a tantárgyi, műveltségi területi követelmények elsajátítására az adott iskolatípusban és évfolyamon,
ec) középiskolai tankönyv esetén az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt
egyes tantárgyakhoz rendelt részletes vizsgakövetelményekre való felkészítésre,
f ) a könyv
fa) a tanítási-tanulási folyamatban a szaktudományok eredményeit az adott évfolyamon vagy évfolyamokon
a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodóan, a kognitív fejlődés törvényszerűségeinek figyelembevételével a Nemzeti
alaptanterv összefüggésrendszerében jeleníti-e meg, és az ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelően
differenciált didaktikai eszköztárral segíti-e,
fb) segíti-e a tanulói képességek, készségek kialakítását, valamint
fc) a könyvhöz tartozó munkafüzet idegen nyelvi könyvek esetében 1–8. évfolyamon tartalmaz-e kétnyelvű
szószedetet a köteten belül mellékletként.
(3) A tankönyvvé nyilvánítás részletes bírálati szempontjait a hivatal a honlapján közzéteszi.
(4) Nem nyilvánítható tankönyvvé az a könyv, amelyik nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt bírálati
szempontoknak.
(5) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során pedagógiai szakértői véleményt olyan szakértőtől lehet kérni,
a) akit akkreditáció szakterület tantervi szakértői szakirány és tankönyv, taneszköz szakértői tevékenység szakirány
szakértőjeként tartanak nyilván,
b) aki az adott szakterületen tudományos címmel vagy tudományos fokozattal rendelkezik, vagy
c) aki az adott szakterületen, a felsőoktatásban, a szakképzés tankönyvei esetén a középfokú oktatásban szerzett
10 év oktatói, pedagógus gyakorlati idő meglétét igazolja.
(6) Ha nincs olyan szakértő, aki megfelel az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek, vagy a szakértő
az eljárásban nem működhet közre vagy a közreműködést nem vállalja, a hivatal
a) a Tanács,
b) szakképzési tankönyv esetén a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács
javaslata alapján megfelelő felkészültségű és hozzáértéssel rendelkező szakértő véleményét szerezheti be.
(7) A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatáshoz készített tankönyv esetén az Országos Nemzetiségi Tanács által javasolt
szakértő véleménye is beszerezhető.
(8) Nem várható tárgyilagos szakértői vélemény attól,
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a) aki az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyvnek volt
aa) szerzője,
ab) szerkesztője,
ac) kiadója, vagy
ad) forgalmazója,
b) akinek a neve alatt az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül tankönyv
szerepelt a tankönyvjegyzéken,
c) akinek a neve alatt szereplő könyvet az eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelőző három éven
belül az iskolai oktatásban tankönyvként használt kiadványként forgalmaztak, vagy
d) aki olyan könyv szerzője, amelynek tankönyvvé nyilvánítási kérelmét az eljárást megindító kérelem benyújtásának
évét megelőző három éven belül elutasították.
(9) Az eljárásban közreműködő szervezet és a döntéshozó szerv tagjaként nem járhat el az, aki a könyv
elkészítésében – különösen annak írásában, szerkesztésében, szakmai vagy nyelvi lektorálásában és fordításában –
részt vett, vagy a könyv kiadójával közvetlenül vagy gazdasági társaságon keresztül az eljárást megindító
kérelem benyújtásának évét megelőző három éven belül munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy megbízási
jogviszonyban állt.
(10) A szakértő kirendelése előtt ötnapos határidő kitűzésével be kell szerezni az érintett szakértő írásos
nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
9/F. § Ha a könyv a nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készült, a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra vonatkozó
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben szakértő bevonása szükséges, – a 9/D. §
(2)–(3) bekezdésében foglalt eljárások kivételével – szakértőként az Országos Nemzetiségi Tanács jelölhető ki.
9/G. § (1) Az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a könyvet a hivatal a miniszter döntése alapján tizenöt
napon belül tankönyvvé nyilvánítja.
(2) Az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése szerinti esetben a hivatal a miniszter kezdeményezésére
tizenöt napon belül a kísérleti tankönyvet tankönyvvé nyilvánítja.
(3) A kísérleti tankönyv kipróbálási időszaka legfeljebb három tanévre szólhat, amely nem hosszabbítható meg.
(4) A kísérleti tankönyv kipróbálási folyamata magába foglalja
a) annak vizsgálatát, hogy a tankönyv miként befolyásolja a tanulók tanulását, tanulási eredményeit és a tankönyv
gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálatát,
b) az eredmények összegzését és értékelését, a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok megfogalmazásával,
továbbá
c) a tankönyv átdolgozását a vizsgálati eredmények és a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok alapján.
(5) A kísérleti tankönyv kipróbálási időszaka végén a miniszter döntése alapján az Ntt. 2. § (1) bekezdés a) pont
ac) alpontja szerinti feladatkörében eljáró EKE a kísérleti tankönyv tankönyvvé nyilvánítását kezdeményezheti. Ha
a miniszter döntéséhez szükséges, a Tanács szakértői véleményét kéri ki.
9/H. § (1) A könyv tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya annak a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyik
a határozat véglegessé válását követő ötödik naptári évben fejeződik be. A tankönyv borítójának, impresszumának,
kötésmódjának a 9/B. § szerinti megváltozása miatt indult, valamint a 9/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban
a könyv megváltozott borítójú, impresszumú, kötésmódú, valamint a 9/C. § (3) bekezdése szerinti javításokat
tartalmazó változatának tankönyvvé nyilvánítása a megváltoztatott kivitelű és javított könyv tankönyvvé
nyilvánításáról rendelkező végleges határozatban megjelölt időpontig tart.
(2) A nevelési-oktatási program, pedagógiai rendszer részeként jóváhagyott információhordozó tankönyvvé
nyilvánításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási programnak, pedagógiai rendszernek
a megnevezését, továbbá azt a rendelkezést, hogy a tankönyv kizárólag a nevelési-oktatási program, pedagógiai
rendszer részeként alkalmazható.
9/I. § A tankönyvben feltüntetendő adatokat a hivatal a honlapján közzéteszi.
9/J. § (1) Érvényét veszti a könyv tankönyvvé nyilvánításának engedélye, ha
a) a tankönyvvé nyilvánítás időbeli hatálya lejárt, és annak lejárta előtt legfeljebb százötven, de legalább százhúsz
nappal a kiadó nem kérte a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítását,
b) a 9/D. § (3) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtását elmulasztották, a kérelem benyújtására nyitva álló
határidő lejártát követő harmincadik napon,
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c) a tankönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – a 9/C. § (3) bekezdésében meghatározott
kivétellel – és azt külön eljárás lefolytatása nélkül – mint az eredetileg tankönyvvé nyilvánított könyvet –
tankönyvként forgalmazzák, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését kimondó határozat véglegessé válásának
napján.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás megszűnésének tényét a hivatal kérelem alapján vagy hivatalból állapítja meg.
9/K. § A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetését a hivataltól az kérheti, aki valószínűsíti, hogy a tankönyv nem felel
meg a 9/E. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.
9/L. § (1) A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására kizárólag
a) a tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek,
b) a nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret tantárgyakhoz készült, az önálló fejlesztésű nemzetiségi nyelvű
közismereti tankönyvek, a magyar nyelven jóváhagyott tankönyvek nemzetiségi nyelvre történő fordítása,
c) a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvek, valamint
d) a szakképzési tankönyvek
esetében van lehetőség.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására az Ntt. 7. § (2) bekezdése
alapján tankönyvvé nyilvánított tankönyvek esetében nincs lehetőség.
(3) A 9/E. §-ban foglaltakat a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása során is alkalmazni kell azzal, hogy
az eljárást a tankönyvvé nyilvánítás határidejének lejártát megelőző legfeljebb százötven, de legalább százhúsz
nappal korábban kell kérelmezni és a kérelemhez a tankönyvet egy példányban kell megküldeni a hivatalnak.
(4) A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása legfeljebb három alkalommal kérelmezhető. A tankönyvvé
nyilvánítás meghosszabbítása öt évre szól.
4/B. A tankönyvjegyzék
9/M. § (1) A tankönyvnek tankönyvjegyzékre történő felvétele iránti kérelmet a hivatalhoz kell benyújtani a hivatal
által a KIR rendszereként működtetett elektronikus rendszeren keresztül, az ott meghatározott adattartalommal.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a tankönyvjegyzékre felkerülő adatok közzétételéhez történő hozzájáruló nyilatkozatot,
b) szakképzési tantárgyak tankönyvei esetében a kérelmező nyilatkozatát a tankönyv forgalmazni tervezett
példányszámáról és az ez alapján meghatározott árat alátámasztó adatokról.
(3) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kérelmező vállalja
a) a tankönyv, valamint az elektronikus úton rögzített tananyag (a továbbiakban: digitális tananyag) elektronikus
úton történő átadását a Szövetség részére, annak megkeresésére, valamint
b) a tankönyv árkorlátnak megfelelő értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében.
(4) Azt a tankönyvet, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra az Ntt. 3. § (6) bekezdése alapján
a miniszter nyilvános pályázati eljárás során választott ki, vagy amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre,
tantárgyra az Ntt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként
fejlesztettek ki, fejlesztés keretei között hoztak létre, a hivatal a miniszter döntésének megfelelően felveszi
a tankönyvek hivatalos jegyzékére.
9/N. § (1) A hivatal évente összeállítja a tankönyvek adott tanévre vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzékét, és
minden év március 30-áig megküldi a miniszter részére, aki gondoskodik az általa vezetett minisztérium honlapján
való közzétételről.
(2) A tankönyvnek és a kísérleti tankönyvnek a következő tanévben alkalmazott tankönyvjegyzékre történő felvételi
kérelmét a kiadó február 1-jétől február 15-éig nyújthatja be a hivatalhoz.
(3) A tankönyvjegyzékre azt a tankönyvet lehet kérelemre felvenni, amelynek tankönyvvé nyilvánításának időbeli
hatálya legalább a rendelési időszak kezdeti időpontjában fennáll.
(4) A tankönyvjegyzékre felvett tankönyv ára nem módosítható.
(5) A tankönyvjegyzéken a miniszter által kiadott nevelési-oktatási programokat is fel kell tüntetni.
9/O. § (1) El kell utasítani az adott tanévi tankönyvjegyzékre történő felvételre benyújtott kérelmet, ha
a) az Ntt. 3. § (4) bekezdésében meghatározott kettő tankönyv az adott tanévi tankönyvjegyzékre már felvételre
került;
b) a könyvkiadást folytató jogi személy
ba) a tankönyv árát az előző tanévben alkalmazott árhoz képest változatlan közgazdasági feltételek mellett
a Központi Statisztikai Hivatal által előző naptári évre közzétett ipari termelői árindex száz százalékát meghaladóan
meg kívánja növelni,
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bb) nem vállalja a 9/M. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget, vagy
bc) adott könyvét, amellyel a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárásban részt vett, a miniszter nem választotta
ki.
(2) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékről, ha bebizonyosodik, hogy
a) a tankönyvjegyzékre történő felvétel iránti kérelmet el kellett volna utasítani,
b) a könyvkiadást folytató jogi személy utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének,
c) nem felel meg a miniszter által kiírt nyilvános pályázati eljárás során vállalt bármely feltételnek, vagy
d) a könyvkiadást folytató jogi személy a 9/M. § (3) bekezdésében vállalt kötelezettségeit megszegte.
(3) A tankönyvjegyzékre történő felvételről, illetve a tankönyvjegyzékről történő törlésről – az Ntt. 3. §
(7) bekezdésében, illetve a 9/G. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a hivatal dönt.
(4) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti szakképző iskola szakképzési tankönyve tankönyvjegyzékre történő
felvétel iránti eljárásban, ha szakvélemény beszerzése szükséges, a szakképesítésért felelős miniszter a Szakképzési
Tankönyv és Taneszköz Tanácsot szakértőként jelöli ki. A szakképesítésért felelős miniszter az általa jóváhagyott
és a jegyzékről törölt tankönyvek jegyzékét megküldi a hivatalnak, amely gondoskodik a tankönyvek jegyzékre
vételéről, illetve törléséről.
9/P. § (1) A tankönyvjegyzékre tankönyv csak abban az esetben vehető fel, ha az ára megfelel az árkorlátnak,
függetlenül attól, hogy a tankönyv többszörözése és terjesztése üzletszerű vagy sem. E rendelkezés alkalmazásában
a tankönyv többszörözése és terjesztése akkor üzletszerű, ha annak célja a nyereség elérése vagy a vagyonszerzés.
(2) A köznevelési közismereti tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 1. melléklet tartalmazza.
(3) A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához készített tankönyvekre vonatkozó árkorlátot
a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az előző tanévben 1000 példánynál kisebb példányszámban rendelt nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi
népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvekre vonatkozó árkorlátot a 3. melléklet
tartalmazza.
(5) Az előző tanévben 2000 példánynál kisebb példányszámban rendelt szakképzési tankönyvekre vonatkozó
árkorlátot a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A (4) és (5) bekezdésben nem szabályozott esetekben a nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek és szakképzési tankönyvek tekintetében a köznevelési
közismereti tankönyvekre meghatározott árkorlát az irányadó.
(7) A digitális tananyagokra vonatkozó árkorlátot az 5. melléklet tartalmazza azzal a kivétellel, hogy a digitálisan
rögzített könyv formátumú digitális tananyagra vonatkozó árkorlát az 1. melléklet egyszínnyomású, adott
terjedelemkategória árának 70%-a.
4/C. A digitális tananyag jóváhagyása
9/Q. § (1) A digitális tananyag jóváhagyására a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket
az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A digitális tananyag jóváhagyása iránti kérelemhez a 9/A. § (5) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában
meghatározottakon túl csatolni kell:
a) online digitális tananyag esetén
aa) az elérési útvonalát,
ab) a véleményezéshez szükséges hozzáférési jogokat biztosító információt,
ac) azt a nyilatkozatot, amelyben a kérelmező garantálja az anyag elérhetőségét és változatlanságát,
ad) HTML-alapú online digitális tananyag esetén a szöveges átiratát és a videó- és hangzóanyagokat adathordozón,
b) nem online digitális tananyag esetén a jóváhagyandó tananyagot.
(3) A digitális tananyag jóváhagyása, valamint a jóváhagyás meghosszabbítása öt évre szól.
(4) A tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkező vagy a tankönyvjegyzékre felvehető tankönyv a digitális
tanulás támogatása érdekében digitálisan rögzített könyv formátumban vagy online digitális tananyag formában
közzétehető, amely esetekben tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kell lefolytatni.
(5) A (4) bekezdés szerinti online digitális tananyag tíz százalékban eltérhet a tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel
rendelkező tankönyv tananyagtartalmától.
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(6) Az (5) bekezdés szerinti – a tankönyv tananyagtartalmától legfeljebb tíz százalékban eltérő – digitális tananyag
további interaktív vagy audiovizuális kiegészítő tananyagot tartalmazhat. Ezen kiegészítő tananyagok esetében
nem kell lefolytatni tankönyvvé nyilvánítási eljárást. Az (5) vagy az e bekezdésben meghatározott digitális
tananyagnak összhangban kell lennie az alapjául szolgáló tankönyv tananyagtartalmával.
(7) A digitálisan rögzített könyv formátumú tankönyv papíralapú változata is tankönyvvé nyilvánítható.
4/D. A szakképzési tankönyvek
9/R. § (1) A 4/A–4/C. alcímekben foglaltakat a szakképzési tankönyvek tekintetében a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:
a) a kérelmezőnek a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet – feltéve, hogy a szakképesítésért felelős miniszter nem élt
az Ntt. 3. § (7) bekezdésében meghatározott jogkörével, illetve a szakképesítés nem tartozik a (2) bekezdésben
meghatározott körbe – a szakképesítésért felelős miniszterhez kell benyújtania;
b) a miniszter, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakképzési tankönyvei tekintetében a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő javaslattétellel kapcsolatos feladatokat
a beérkezett iratok alapján a szakmacsoportonként létrehozott bizottságai közreműködésével a Szakképzési
Tankönyv és Taneszköz Tanács látja el azzal a megszorítással, hogy a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsnak
csak a nem egybehangzó szakértői vélemények, valamint a feltételt szabó szakértői vélemények esetében kell
javaslatot tennie;
c) a nem a miniszter és nem a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakképzési tankönyvei tekintetében
ca) a tankönyvvé nyilvánítással összefüggő javaslattétellel kapcsolatos feladatokat a beérkezett iratok alapján
az adott szakképesítésért felelős miniszter által létrehozott Szakmai Tankönyv Bizottság látja el, azzal, hogy
a Szakmai Tankönyv Bizottságnak csak a feltételt szabó szakértői vélemények esetében kell javaslatot tennie,
cb) a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet az adott szakképesítésért felelős miniszterhez kell megküldeni,
cc) a tankönyvjegyzéket az adott szakképesítésért felelős miniszter állítja össze és küldi meg közzététel céljából
– a következő tanévi tankönyvjegyzék esetében első alkalommal november 20-áig – a hivatalnak,
d) ha a szakképzési tankönyv a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásához készült, az érintett szakképesítésért felelős
miniszter beszerezheti az Országos Nemzetiségi Tanács véleményét.
(2) A miniszter, illetve a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez készített tankönyvek
benyújtásakor a hivatal jár el.
4/E. A hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott tankönyvekre vonatkozó különös szabályok
9/S. § Ha az egyházi jogi személy az Nkt. 35. §-a alapján a nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatást, hités erkölcstanoktatást szervez, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház kezdeményezésére
a fakultatív hitoktatásban, a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyv az e rendeletben szabályozott
eljárás mellőzésével az egyháznak a hivatalhoz tett bejelentése alapján tankönyvnek minősül és az adott tanévre
vonatkozó tankönyvjegyzékre történő felvétel lezárásáig teljesített bejelentés esetén fel kell venni az adott tanévi
tankönyvjegyzékbe, ha a tankönyv ára az adott tanév vonatkozásában megfelel az árkorlátnak. A fakultatív
hitoktatásban, továbbá a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazandó tankönyvek jegyzékét a tankönyvjegyzék
külön-külön részeként kell közzétenni.
4/F. A nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készített tankönyvekre vonatkozó különös szabályok
9/T. § (1) A nemzetiségi oktatás nyelvének megfelelő, a nemzetiségi iskolai oktatáshoz külföldről behozott tankönyv
tankönyvjegyzékre vételét az érintett országos nemzetiségi önkormányzat kérelmezi.
(2) Ha nincs a tankönyvjegyzéken a két tanítási nyelvű oktatáshoz alkalmazható tankönyv, és az EKE által fejlesztett
tankönyv előállítására sincs lehetőség, akkor a tankönyvellátást az oktatás nyelvének megfelelő, külföldről
behozott tankönyvvel is biztosítani lehet az adott tanévben. Ebben az esetben a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jegyzékre történő felvételt az iskola is kérheti,
amennyiben kérelmében nyilatkozik arról, hogy az adott könyvet külföldön tankönyvként használják.
(3) A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti
munkatankönyvek esetében a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására nincs mód, a tankönyvvé nyilvánítás
megszűnését követően a munkatankönyveket át lehet alakítani tartós tankönyvvé és munkafüzetté.
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9/U. § Nem kell benyújtani a 9/B. § és a 9/D. § (3) bekezdése szerinti kérelmet, ha a hivatal által jóváhagyott
tankönyv megváltozott borítójának, impresszumának, kötésmódjának változását jogszabály-módosításra tekintettel
szükséges elvégezni.”
3. §		
Az R. a következő 13–16. §-sal egészül ki:
„13. § (1) Az érintett kiadó kérelmére és az Országos Nemzetiségi Tanács javaslatára a tankönyvjegyzékre fel kell
venni azokat a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket, amelyek tankönyvvé nyilvánításának
időbeli hatálya lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más
tankönyv.
(2) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában alkalmazandó tankönyvek esetében – az e rendelet
rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvjegyzékre
felvehetők azok a sajátos nevelési igényű nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek, amelyek tankönyvvé
nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll
rendelkezésre más tankönyv.
(3) Az érintett kiadók kérelmére azokat az idegen nyelvi tankönyveket fel kell venni a tankönyvjegyzékre, amelyeket
az Ntt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános felhívásra fejlesztettek, érvényes tankönyvvé nyilvánítási
engedéllyel rendelkeznek, és összhangban állnak a közös európai referenciakerettel.
(4) A szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésében, oktatásában – az e rendelet rendelkezései alapján
lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazhatók azok
a könyvek, amelyek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet hatálybalépésekor szerepeltek a tankönyvjegyzéken.
14. § A 9/N. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2019/2020. tanévi tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelmek
esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában
alkalmazandó és a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek tankönyvjegyzékre történő felvételi
kérelmét a kiadó június 15-éig nyújthatja be.
15. § E rendeletnek az egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 308/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított 9/A–9/U. §, 13. §, 14. § rendelkezéseit a Módrendelet
hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
4. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
Az R. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
Az R. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

5. §		
Az R.
a)
2. § (4) bekezdésében az „Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe az „Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal)”,
b)
4. § a) pontjában az „az Oktatási Hivatallal” szövegrész helyébe az „a hivatallal”,
c)
9. § (1) bekezdésében a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” szövegrész helyébe a „nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)”
szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az R. 1. § b) pontjában a „Kiemelkedően” szövegrész.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a következő 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § A Hivatal ellátja az oktatási nyilvántartás működtetését.”
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3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
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: Ped.
rendelet) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt
a pedagógus munkakör betöltése olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett
szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek külön törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán
vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati eljárásra
történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént.”
9. §		
A Ped. rendelet 14/A. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pedagógust)
„a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az eredeti Mester- vagy Kutatóprogram lejártát követő év első napjától,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az eredeti Mester- vagy Kutatóprogram lejártát követő év első napjától,”
(kell visszasorolni és az illetményét a besorolásának megfelelően megállapítani, amelyhez a pedagógus hozzájárulása
nem szükséges.)
10. §		
A Ped. rendelet a következő 39/O. §-sal egészül ki:
„39/O. § E rendeletnek az egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (1a) bekezdését először a 2020. évi minősítési terv
összeállításához kapcsolódóan kell alkalmazni.”

4. Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör
betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének
szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben, vagy ha a (2) bekezdésben meghatározott idő alatt a pályázatot nem
lehet kiírni vagy lefolytatni, a korábbi vezető, annak helyettese, vagy akadályoztatásuk esetén a munkáltatói jogkör
gyakorlója által meghatározott, a 8. § szerinti feltételeknek megfelelő személy határozott időre, de legfeljebb az új
vezető kinevezéséig megbízható a vezetői feladatok ellátásával.”
12. §		
Az R2. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A miniszter eredménytelen pályázat esetén, a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára az (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott szakmai, illetve vezetői gyakorlat és a (2) bekezdésben meghatározott szakirányú
felsőfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének követelménye alól egyedi esetben mentesítést adhat.
A mentesítésben meg kell határozni az előadó-művészeti szervezet felelős gazdálkodását biztosító minimális
képesítési követelményeket, valamint a minimálisan elvárt szakmai vagy vezetői gyakorlat idejét.”

5. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
KÖZNEVELÉSI KÖZISMERETI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA
A
1.

B

C

D

A tankönyv

A tankönyv ára

terjedelme

(bruttó Ft)

Technológia

2.

Kötészet

Színek

(A/5 ívben)

3.
4.

Egyszínnyomás

1–10 ív

800

10,1–20 ív

1 100

20,1–30 ív

1 300

6.

30,1–50 ív

1 400

7.

1–10 ív

1 000

10,1–20 ív

1 300

20,1–30 ív

1 600

10.

30,1–50 ív

1 900

11.

1–10 ív

1 200

10,1–20 ív

1 500

20,1–30 ív

1 800

30,1–50 ív

2 100

5.

8.
9.

Kartonált, irkafűzött és ragasztott
kötés

12.

Kétszínnyomás

Többszínnyomás

13.
14.
15.

A megfelelő kategória felára

16.

Kartonált, cérnafűzött kötés

17.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

18.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

19.

Dosszié

20.

Spirálozott kötés

21.

Laponként zsugorfóliázott

22.

Speciális kötés

23.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális vagy önálló adathordozó)

300

600

1 000
”
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2. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK TANKÖNYVEINEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)
A
1.

A tankönyv típusa

B

C

A tankönyv nyomása,
gyártása

2.
3.

Egyszínnyomás

4.
5.
6.
7.

Kartonált, irkafűzött
és ragasztott kötés

Kétszínnyomás

8.
9.

Négyszínnyomás

10.
11.

D

E

F

A tankönyv terjedelme

1–500*

501–1000*

1001* példány

(A/5 ívben)

példány

példány

felett

1–10 ív

1 900

1 300

800

10,1–20 ív

3 100

1 800

1 100

20,1 ív felett

3 300

2 300

1 300

1–10 ív

2 900

1 800

1 300

10,1–20 ív

4 300

2 400

1 600

20,1 ív felett

6 200

3 600

2 600

1–10 ív

5 100

3 500

2 000

10,1–20 ív

9 000

5 500

3 100

20,1 ív felett

10 400

6 600

4 100

A megfelelő kategória felára

12.

Kartonált, cérnafűzött kötés

13.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

14.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált
borító)

15.

Dosszié

16.

Spirálozott kötés

17.

Laponként zsugorfóliázott

18.

Speciális kötés

19.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális) vagy önálló adathordozó

*Előző évi rendelési szám alapján”

300
600

1 000

37034
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3. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„3. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A NEMZETISÉGI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)

1.

A

B

Kötészet

Színek

C

D

E

A tankönyv terjedelme

1–500

501–1000

(A/5 ívben)

példány*

példány*

1–10 ív

3 500

2 500

10,1–20 ív

5 500

3 800

2.
3.

Egyszínnyomás

4.

20,1–30 ív

7 000

4 800

5.

30,1–50 ív

8 500

6 300

6.

1–10 ív

4 000

2 800

10,1–20 ív

6 500

4 100

20,1–30 ív

8 500

5 100

9.

30,1–50 ív

10 500

6 600

10.

1–10 ív

6 500

4 500

10,1–20 ív

9 000

6 500

20,1–30 ív

11 000

8 500

30,1–50 ív

14 000

10 500

7.
8.

Kartonált, irkafűzött és
ragasztott kötés

11.

Kétszínnyomás

Többszínnyomás

12.
13.
14.

A megfelelő kategória felára

15.

Kartonált, cérnafűzött kötés

16.

Kartonált, szálfelsütéses kötés

17.

Táblakötés (kemény, flexibilis vagy megerősített kartonált borító)

18.

Dosszié

19.

Spirálozott kötés

20.

Laponként zsugorfóliázott

21.

Speciális kötés

22.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális) vagy önálló adathordozó

*Előző évi rendelési szám alapján”

300

600

1 000
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4. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„4. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A SZAKKÉPZÉSI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA (BRUTTÓ FT)
A

1.

A tankönyv típusa

B
A tankönyv nyomása,
gyártása

C
A tankönyv
terjedelme
(A/5 ívben)

D

E

F

1–500*

501–1000*

1001–2000*

példány

példány

példány

2.

1–10 ív

3 500

2 500

1 600

3.

10,1–20 ív

5 500

3 800

2 100

20,1–30 ív

7 000

4 800

3 500

30,1–50 ív

8 300

6 300

3 900

6.

50,1–80 ív

12 900

7 900

5 000

7.

80,1 ív
felett

13 900

9 400

6 000

8.

1–10 ív

3 800

2 500

1 600

9.

10,1–20 ív

6 100

3 800

2 100

10.

20,1–30 ív

8 400

4 800

3 500

30,1–50 ív

10 700

6 300

3 900

12.

50,1–80 ív

12 900

7 900

5 000

13.

80,1 ív
felett

14 900

9 400

6 000

14.

1–10 ív

7 300

4 500

3 100

15.

10,1–20 ív

10 800

6 600

3 400

16.

20,1–30 ív

13 900

8 500

4 600

30,1–50 ív

17 900

10 900

5 900

18.

50,1–80 ív

21 900

12 900

7 300

19.

80,1 ív
felett

25 000

15 900

8 800

4.
Egyszínnyomás

5.

11.

Kartonált, irkafűzött és
ragasztott

Kétszínnyomás

Többszínnyomás

17.

20.

A megfelelő kategória felára

21.

Táblakötés

22.

Speciális kötés (spirál, gyűrű)

1 200 Ft

23.

Melléklet (nyomtatott vagy digitális)

1 000 Ft

*Előző évi rendelési szám alapján”

600 Ft
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5. melléklet a 308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„5. melléklet az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A DIGITÁLIS TANANYAG TÍPUSAINAK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA
A
1.

A digitális tananyag fizikai
megjelenése

2.
Online
3.
4.

Adathordozó

B
A digitális tananyag felhasználójának száma

C
A digitális tananyag ára
(bruttó)

legfeljebb 100 fő felhasználói létszámig egyéni
hozzáférés egy évre

400 Ft

legalább 100 fő felhasználói létszámtól kezdve korlátlan
iskolai hozzáférés egy évre

40 000 Ft

–

1 200 Ft/db
”

A Kormány 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2., 5., 6. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3., 4. és 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2., 5. és 6. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) a 16/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A biztosító tevékenységi engedélyének felfüggesztése, illetve visszavonása
16/B. § (1) Abban az esetben, ha a biztosító tevékenységi engedélyét felfüggesztették, könyvvezetési és beszámoló
készítési kötelezettségét továbbra is e rendelet szerint teljesíti.
(2) Abban az esetben, ha a biztosító tevékenységi engedélyét visszavonták, a biztosítási állomány teljes átruházásáig
könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségét továbbra is e rendelet szerint teljesíti.
(3) Ha a biztosító végelszámolására vagy felszámolására kerül sor, a biztosítási állomány teljes átruházásáig vagy
egyéb más módon történő megszűnéséig a végelszámolás, illetve a felszámolás számviteli feladatairól szóló
kormányrendelet előírásait e rendelet előírásainak figyelembevételével köteles alkalmazni.”
2. §		
A Biztkr.
a)
2. § (6) bekezdés a) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg,
b)
12. § (9) bekezdésében a „(4) bekezdését” szövegrész helyébe a „(4) és (5) bekezdését” szöveg
lép.
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2. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000.
(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alapkr.) 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pénztár a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a „41. Pénzeszköz változás”, a „41.1. Készpénz
állomány változása (forint- és valutapénztár)”, valamint a „41.2. Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven
belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása” sort saját
döntése alapján továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím 21. pont
f ) alpontja szerinti megbontásban.”
5. §		
Az Mnykr.
a)
34. § (1) bekezdés j) pontjában és (3) bekezdés f ) pontjában a „vagyontárgyak” szövegrész helyébe
a „vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok” szöveg,
b)
34. § (3) bekezdés d) pontjában a „bekezdésének d)–e) pontja szerint elszámolt működési célú immateriális
javak, tárgyi eszközök,” szövegrész helyébe a „bekezdés e) pontja szerint elszámolt” szöveg
lép.

4. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénztár az 5. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a „40. Pénzeszközváltozás”,
a „40.1. Készpénzállomány változása (forint- és valutapénztár)”, valamint a „40.2. Számlapénz (pénztári elszámolási
számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állományváltozása” sort
saját döntése alapján továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím
21. pont f ) alpontja szerinti megbontásban.”
7. §		
Az Önykr. 34. § (1) bekezdés i) pontjában és (3) bekezdés e) pontjában a „vagyontárgyak” szövegrész helyébe
a „vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok” szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az Önykr.
a)
34. § (3) bekezdés c) pontjában a „működési célú immateriális javak, tárgyi eszközök” szövegrész, valamint
b)
44. § (25) bekezdésében az „a 12. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelő bontásban,” szövegrész,
valamint az „a 13. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelő bontásban” szövegrész.

5. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 25. §-a a következő 16a. ponttal
egészül ki:
(A kiegészítő mellékletnek a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell:)
„16a. A pénzügyi intézmény saját döntése alapján a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a készpénz
állományváltozása, valamint a számlapénz állományváltozása sorok továbbtagolását a Tv. szerinti 7. számú melléklet
„A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím 21. pont f ) alpontja szerinti megbontásban;”

37038
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10. §		
Hatályát veszti a Hitkr.
a)
3. § (4) bekezdésében az „ , azzal, hogy a hitelintézet esetében nem kell alkalmazni a Tv. 14. §-ának
(9)–(10) bekezdését” szövegrész,
b)
8. § (1) bekezdésében az „és (6)” szövegrész, valamint
c)
9/B. § (15) bekezdésében a „Tv. 59/B. § (14) bekezdése szerint a” szövegrész.

6. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnykr.) 26. §-a a következő c) ponttal
egészül ki:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló,
2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
12. §		
Az Fnykr. 21. § 11. pontjában a „18., illetve a 23. sorába” szövegrész helyébe a „20., illetve 24. sorába” szöveg lép.

7. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében
a „Bkr. 13-16. §-ának” szövegrész helyébe a „Bkr. 13. §-ának” szöveg lép.

8. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 34. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti költségvetési javaslatban szereplő, a közös
költséghez való hozzájárulás kapott (járó) összegét a társasház bevételként számolja el. Az így kimutatott közös
költség bevételt módosítani kell, amennyiben a közgyűlés a társasház éves költségvetésének és elszámolásának
elfogadásakor a tárgyévi közös költség összegét módosítja.”
15. §		
Az Eszkr. a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 22. § (1) bekezdését,
31. § (2) bekezdését, valamint 34. § (1) és (3) bekezdését először a 2019. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A Módr.-rel megállapított 22. § (1) bekezdését, 31. § (2) bekezdését, valamint 34. § (1) és (3) bekezdését
a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”
16. §		
Az Eszkr.
a)
22. § (1) bekezdésében a „mellett az Ectv. szerinti” szövegrész helyébe a „mellett – az Ectv. vonatkozó előírásai
figyelembevételével – a Tv. szerinti” szöveg,
b)
31. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében a „beruházási (építési), felújítási, fenntartási” szövegrész
helyébe az „építési, fenntartási (üzemeltetés, karbantartás, felújítás)” szöveg
lép.

37039
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9. A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Nem lép hatályba a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (3) és (4) bekezdése, 25. § 3. pontja, valamint 38. §
(3) bekezdése.

10. Záró rendelkezések
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–16. §, a 19. § és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. §		
E rendelet 6. alcíme a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló,
2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Alapkr. 4. számú mellékletében az „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím a következő 13. ponttal
egészül ki:
(A cash-flow kimutatásban a befektetési alap – választásának függvényében – a tervezett és a tényadatokat, illetve
az előző évi és a tárgyévi adatokat köteles feltüntetni. A befektetési alap – ingatlan- vagy értékpapír befektetési alap
jellegétől függően – értelemszerűen azokat a sorokat tölti ki, amelyek adatokkal bírnak.)
„13. A befektetési alap a „IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±” sort saját döntése alapján továbbtagolhatja
a Tv. 7. számú melléklet „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím 21. pont f ) alpontja szerinti megbontásban.”

A Kormány 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. és 15b. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2–10. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 11. §, a 30. § (1) bekezdés 1–3. pontja, az 1., a 3. és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § és a 31. § 1–3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. §, a 14. §, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § 5. pontja és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. §, a 29. § és a 31. § 6. és 7. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 16. §, a 31. § 8. pontja, a 32. § (1) bekezdés 2. és 4. pontja és (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17–19. §, a 30. § (1) bekezdés 4. pontja, a 31. § 9–12. pontja, a 32. § (2) bekezdés 2. pontja és az 5. melléklet tekintetében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. §, a 21. §, a 31. § 13–15. és 17. pontja és a 32. § (1) bekezdés 3. pontja és (2) bekezdés 5. pontja tekintetében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. §, a 29. § és a 31. § 21–26. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23–27. §, a 31. § 27–44. pontja és a 32. § (2) bekezdés 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 31. § 4. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 31. § 18–20. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 38. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 32. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 31. § 16. pontja, a 32. § (2) bekezdés 3. és 4. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §
(1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 34–36. §, a 40. § és a 6. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. § és a 39. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés i) pontja.

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban – az ügylet rövid szöveges indokolása mellett – meg
kell jelölni
a) a fejlesztési célt,
b) az ügylet egybeszámított értékét, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot
keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani, valamint
c) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, az adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletből
eredő évenkénti fizetési kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi
szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot
keletkeztető ügylet összege.”
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3. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy valamennyi adat megfelelően és hiánytalanul rögzítésre került-e
az adatszolgáltatásban.
(2) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 5 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel
az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, az Igazgatóság
az adatszolgáltatást nem fogadja el.
(3) Az Igazgatóság a hiánytalan adatszolgáltatást az arra vonatkozó véleményével együtt legkésőbb március 31-éig
elektronikus úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős
miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek).
(4) Az adatszolgáltatásokban szereplő ügyletekről, azok céljáról és várható értékéről a miniszterek számára
tájékoztatás készül.”
4. §

(1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani. A kérelem
benyújtására a tárgyév november 10-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának
elfogadása után a miniszterek november 30-áig engedélyezhetik kérelem benyújtását.”
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (2a) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A kérelemben szerepeltetni kell)
„i) a tárgyévben és a tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket.”

5. §

(1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit, valamint a fizetési kötelezettségek és a saját
bevételek egymáshoz viszonyított arányát megvizsgálja és összeveti a rendelkezésre álló adatokkal. Ennek
keretében ellenőrzi, hogy
a) valamennyi mellékletet benyújtottak-e,
b) az önkormányzatnak az ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének
végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
c) az önkormányzat eleget tett-e a Gst. 10. § (2) bekezdése szerinti adómegállapítási követelménynek,
d) az önkormányzat a költségvetési rendeletében, határozatában foglalt adatokat szerepelteti-e a kérelmében és
annak mellékleteiben, és
e) a fejlesztés és az ügylet adatai megegyeznek-e a 3. § szerinti adatszolgáltatásában foglaltakkal.”
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül
véleményezi, hogy
a) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források rendelkezésre
állnak-e,
b) az önkormányzat által szerepeltetett tárgyévi és tárgyévet követő saját bevételek összege az előző évek
tényadatainak figyelembevételével reális-e, és
c) kezesség-, illetve garanciavállalásra irányuló ügylet esetén a kezesség, illetve garanciabeváltásra várhatóan sor
fog-e kerülni az adósnak a kérelemhez mellékelt pénzügyi adatai ismeretében.”
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak
mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti
hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.”
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6. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint
az önkormányzat kérelméről és annak mellékleteiről kialakított véleményét az Igazgatóság véleményével együtt
a kérelem 6. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét vagy a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül
elektronikus úton továbbítja a minisztereknek.”
7. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 11/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak
mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti
hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.”
8. §

(1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 11/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékletei 11/B. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét
követően nyolc napon belül megvizsgálja, hogy a kérelem és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban
előírtaknak.”
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 11/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint
az önkormányzat kérelméről és mellékleteiről kialakított véleményét az Igazgatóság véleményével együtt a kérelem
11/B. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét vagy a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követő nyolc napon belül
elektronikus úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.”

9. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet
1.
5. § (2a) bekezdés b) pontjában a „meghatározását,” szövegrész helyébe a „meghatározását, a fejlesztés bruttó
forrásigényét,” szöveg,
2.
5. § (2a) bekezdés d) pontjában az „abban az esetben” szövegrész helyébe a „tárgyév és az azt követő évek
saját bevételének összegét, abban az esetben” szöveg,
3.
5. § (2a) bekezdés g) pontjában a „bemutatását, és” szövegrész helyébe a „bemutatását,” szöveg,
4.
5. § (2a) bekezdés h) pontjában az „indokolását.” szövegrész helyébe az „indokolását, és” szöveg,
5.
7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „mellékleteinek” szövegrész helyébe a „mellékletei” szöveg, és
a „követően” szövegrész helyébe a „követő 8 napon belül” szöveg,
6.
7. § (1) bekezdés c) pontjában az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén – a Gst.-ben foglalt kivételekkel –”
szöveg,
7.
8. § (1) és (2) bekezdésében az „(5)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,
8.
9. § (1b) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány az (1a) bekezdésben foglaltakon túl”
szöveg, és
9.
11/B. § (2) bekezdésében az „alapján véleményezi” szövegrész helyébe az „alapján a benyújtást követő
8 napon belül véleményezi” szöveg
lép.
10. §

(1) Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában az „a kedvezményi, mentességi szabályok
tartalmáról és a megállapított adómértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról,”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet
1.
5. § (2a) bekezdés f ) pontja, és
2.
5. § (3) bekezdés e) és f ) pontja.
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3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
11. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/D. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1/D. § A központi költségvetés XLIII. fejezetébe sorolt
a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami
vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű
előirányzatok kezelő szerve az MNV Zrt.,
b) Beruházási Ügynökség feladatkörébe tartozó kormányzati beruházásokkal kapcsolatos költségvetési bevételek
és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Beruházási
Ügynökségként kijelölt gazdasági társaság.”
12. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Áht. 8/A. § (3) bekezdésében foglalt költségvetési szerv alapító okiratának módosításához
az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges, ha a módosításra a költségvetési szerv
a) irányító vagy felügyeleti szerve, illetve fenntartója változásával,
b) új telephelyének létesítésével, feladat-ellátási helyének létesítésével, megszüntetésével,
c) közfeladatának, alaptevékenységének, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölésének és főtevékenységének
államháztartási szakágazati besorolásával
kapcsolatban kerül sor.”
13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű
előirányzat esetén eléri, vagy meghaladja az eredeti előirányzat 30%-át és legalább a száz millió forintot,
az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel
az (1) bekezdésben meghatározott módon.”
14. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány egyedi határozatával biztosított többletforrásra megállapított kiemelt előirányzati bontásnak
a tényleges felhasználás során bekövetkező változásából eredő előirányzat-átcsoportosítás a fejezetet irányító
szerv saját hatáskörében végrehajtható azzal, hogy a személyi juttatások kiemelt előirányzatra történő előirányzatátcsoportosításhoz az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A középirányító szerv az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerinti intézkedésének elrendelésére, a fejezetet irányító
szerv egyidejű tájékoztatása mellett a középirányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a középirányító
szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést az 55. § szerint kijelölt pénzügyi ellenjegyző
ellenjegyzi.”

15. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésének
nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási
előirányzatai terhére a költségvetési év december 31-ét követően esedékes határozott és határozatlan idejű
vagy a helyi önkormányzati költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt a költségvetési évet követő
év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség
(a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén”
[a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a költségvetési év kiadási előirányzatai
terhére,
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b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség az esedékesség szerinti év vagy
évek költségvetései terhére, évente az Áht. 36. § (4) bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti mértékig
vállalható. A b) pont szerinti kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettség vállalásának
évében a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében rendelkezésre álljon.]
16. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A költségvetési szerv átalakítása során megvalósuló feladatátadás folytán új költségvetési szervhez kerülő
foglalkoztatottak tekintetében a feladatátadást megelőző időszakra benyújtott adóbevallások önellenőrzésére
kizárólag a feladatot átvevő foglalkoztató jogosult.”
17. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy)
„h) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges engedélyek
beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes
hatóságnál benyújtotta,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetén a (2) bekezdés
b), c) és f ) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat
helyett arról kell nyilatkozni, hogy nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem.”
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A kedvezményezettől nem kérhető a (3) bekezdés szerinti olyan okirat és dokumentum, amelyet jogszabállyal
rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell, vagy amelyet ilyen nyilvántartásból
a támogató közvetlen adathozzáféréssel megszerezhet, illetve a bevett egyházak és belső jogi személyeik esetében
a felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból megismerhet.”
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a kedvezményezett által benyújtott dokumentumok
kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a kedvezményezettnek
nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat
aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap.”
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A kedvezményezett a (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált
hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan
igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit kell
alkalmazni.”
(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A költségvetési támogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre
elektronikusan – változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában – megküldött támogatói okirat abban
az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor az a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált.”

18. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 75/A. §-sal
egészül ki:
„75/A. § Az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások esetén a támogatási döntés előkészítése során a támogató
a kérelmező által benyújtott nyilatkozatokban foglalt tartalommal kapcsolatban további ellenőrzést nem végezhet,
a nyilatkozat valóságnak való megfelelőségéért és helytállóságáért a kérelmező felelős.”
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19. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása és a támogatott tevékenység részletes szöveges
ismertetése helyett – ha jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés másként nem rendelkezik –
a kedvezményezett nyilatkozatot tehet arról, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak
megfelelően, jogszerűen és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, amelyhez a számviteli
bizonylatokról készített összesítőt csatolni köteles.”
20. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 114. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„114. § Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi
önkormányzat
a) az Áht. 53/A. § (1) bekezdése szerinti költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 99. § (2) bekezdésében meghatározott határidő leteltét,
b) a támogatások igénylés évében történő módosításához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott határidő leteltét,
c) az Áht. 58. §-a szerinti elszámolásban megállapított fizetési kötelezettségét a 113. § (2) bekezdésében
meghatározott határidő leteltét, vagy
d) az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat keretében megállapított fizetési kötelezettségét a határozat véglegessé
válását
követő kilencven napon belül nem teljesítette.”
21. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 143. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Áht. 83. § (6) bekezdéssel érintett önkormányzat tekintetében a Kincstár a felfüggesztés időszakában
megelőlegezett tartozásainak beszedését a felfüggesztett támogatások folyósításának hónapjában a nettó
finanszírozás során a helyi önkormányzatot megillető összegből történő levonás útján érvényesíti.”
22. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú
kiadási előirányzatai, vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de
a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdése
a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„i) a költségvetési szerv működési célú költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal
kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdés szerinti kifizetést,
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott
juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget, és”

23. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A törzskönyvi nyilvántartásban
a) a székhelyet, a telephelyet és az iratmegőrzési helyet legalább az irányítószám, település, közterület
megnevezése, közterület jellege, házszám – ezek hiányában – a helyrajzi szám,
b) a levelezési címet az a) pontban meghatározott módon, vagy az irányítószám, településnév és postafiók
feltüntetésével kell megjelölni.”
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24. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A törzskönyvi jogi személy nettó finanszírozási körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, továbbá
a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, valamint a Kincstár
központosított illetményszámfejtést végző igazgatóságának kódját és annak megváltozását a Kincstár hivatalból
jegyzi be.”
25. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek és okiratok benyújtására a minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda
esetében maga a szerv, a kormányhivatal esetében a kormányhivatal felett felügyeleti jogot gyakorló szerv jogosult.”
26. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület, és a térségi fejlesztési tanács döntésének
meghozatalától, valamint az alapító, módosító, megszüntető és egyéb létesítő okirat kiadásától, illetve az adat
keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, az (1)–(4a) bekezdésben és a 167/E. §-ban
meghatározott dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. A törvénnyel vagy
kormányrendelettel alapított költségvetési szerv esetében a törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől
számított tizenöt napon belül kell a kérelmet a Kincstárhoz benyújtani, kivéve, ha a kérelem változás-bejelentésre
irányul és a változás a költségvetési szerv alapításáról rendelkező törvény vagy kormányrendelet módosítását nem
eredményezi. A kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő.”
27. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdés
16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott
okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)
„16. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv
vezetőjének kinevezéséről vagy megbízásáról – ideértve az ideiglenes kinevezést és megbízást is –, illetve
a költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről vagy a vezetői megbízás visszavonásáról szóló határozatot magába
foglaló képviselő-testületi, társulási tanácsi és közgyűlési ülés jegyzőkönyvének kivonata, közös önkormányzati
hivatal vezetője esetén a polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése
polgármesterének nyilatkozata,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdése
a következő 18–20. ponttal egészül ki:
(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott
okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)
„18. társuláshoz való csatlakozásról, illetve a kiválásról szóló képviselő-testületi döntés,
19. köznevelési intézmény átalakításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, fenntartói jog átadásáról hozott
alapítói, fenntartói döntés,
20. közös önkormányzati hivatal esetében a létrehozásáról vagy megszüntetéséről szóló megállapodás.”

28. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 171. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„171. § (1) Az Áht. 108. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti bírság mértéke – elmulasztott adatszolgáltatásonként –
legalább ötvenezer, legfeljebb kétmillió forint. A bírság összegének megállapításakor a Kincstár
a kötelezettségszegés súlyát és ismétlődő jellegét mérlegeli.
(2) Az Áht. 108. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, költségvetési évenkénti, egyszeri bírság mértéke legalább
ötvenezer, de legfeljebb kétmillió forint. A bírság összegének megállapításakor a Kincstár a szabad kiadási
előirányzatokat meghaladó kötelezettségvállalások nagyságrendjét mérlegeli.
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(3) Ha az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabását követően sem kerül
sor, a bírság a kiszabásától számított minden újabb eltelt harminc napot követően ismételten kiszabásra kerül.
A bírság első alkalommal történő kiszabását követő hatvanadik naptól az ismételten kiszabott bírság összege
az (1) bekezdés szerint megállapított összeg kétszerese.
(4) Az Áht. 108. § (3) bekezdés c) pontja szerinti bírság kivételével a bírság kötelezettje a bírság mérséklése vagy
részletekben történő megfizetése tekintetében a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül kérelmet
terjeszthet elő.”
29. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 177. §-sal
egészül ki:
„177. § (1) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr7.) módosított 46. § (1) és (2) bekezdését, 150. § (3) bekezdését és 152. § (1) bekezdését a Módr7.
hatálybalépését követően vállalt kötelezettségekre kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr7.-tel módosított 150. § (1) bekezdés b), i) és j) pontját a 2020-as költségvetési évről szóló
beszámoló készítésénél kell először figyelembe venni.”
30. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. melléklete az 1. melléklet,
2.
5. melléklete a 3. melléklet,
3.
6. melléklete a 4. melléklet, és
4.
7. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.

31. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. § 10. pontjában a „vezetői kinevezésről, megbízásról szóló okirat” szövegrész helyébe a „vezetői
kinevezésről, megbízásról és felmentésről, a vezetői megbízás visszavonásáról, megszüntetéséről szóló okirat
és bankszámla-szerződés” szöveg,
2.
5. § (3) bekezdésében a „hatáskörök” szövegrész helyébe az „alapítói jogok” szöveg,
3.
5. § (4) bekezdésében a „csatolni” szövegrész helyébe a „csatolni kell” szöveg, valamint az „aláírni, azon”
szövegrész helyébe a „hitelesíteni, arra vonatkozóan” szöveg,
4.
30. §-ában a „központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami
pénzalapok” szövegrész helyébe a „központi kezelésű előirányzatok és fejezeti kezelésű előirányzatok” szöveg,
5.
39. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv, illetve
a középirányító szerv” szöveg,
6.
46. § (1) bekezdésében az „A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat” szövegrész helyébe
az „A helyi önkormányzati költségvetési szerv” szöveg,
7.
56/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában az „eredeti” szövegrész helyébe a „módosított” szöveg,
8.
62/D. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „legalább második munkanapig” szövegrész helyébe
a „munkanapig” szöveg,
9.
70. § (1) bekezdésében a „benyújtását” szövegrész helyébe a „beérkezését” szöveg,
10.
74. § (2) bekezdésében a „68–73. §-nak” szövegrész helyébe a „68. §-nak, a 69. §-nak, a 71–73. §-nak” szöveg,
11.
75. § (5) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,
12.
76. § (2) bekezdésében a „százezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg,
13.
83. § (2) bekezdésében a „pénzügyi felülvizsgálatát” szövegrész helyébe a „pénzügyi felülvizsgálatát,
– a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján – elfogadását” szöveg,
14.
98. § (4) bekezdésében a „fizetési számlán történő jóváírásának” szövegrész helyébe a „folyósításának” szöveg,
és a „részlet jóváírásának” szövegrész helyébe a „részlet folyósításának” szöveg,
15.
115/F. § (7) bekezdésében az „a lezárt ellenőrzési jelentést” szövegrész helyébe az „az adott hónapban
beérkezett, lezárt ellenőrzési jelentéseket” szöveg, és a „befejezésétől számított három munkanapon belül”
szövegrész helyébe a „befejezését követő hónap harmadik munkanapjáig, összegyűjtve” szöveg,
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.
42.

132. § (1a) bekezdésében az „A kifizetési ütem a tárgyhónapon belül” szövegrész helyébe az „A havi
finanszírozási terv” szöveg,
140. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdése” szöveg,
144/A. § (1) bekezdésében a „tárgynegyedévben” szövegrész helyébe a „tárgyévben” szöveg,
144/A. § (1) és (2) bekezdésében a „tárgynegyedévet követő hónap” szövegrész helyébe a „tárgyévet követő
hónap” szöveg,
144/A. § (3) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
150. § (1) bekezdés a) pontjában a „meghatározza,” szövegrész helyébe a „meghatározza, vagy ha törvény úgy
rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el,” szöveg,
150. § (1) bekezdés h) pontjában a „bevételt, és” szövegrész helyébe a „bevételt,” szöveg,
150. § (3) bekezdésében az „ , a 46. § (1) bekezdése szerint vállalt kötelezettségek június 30-ig történő
kiegyenlítésére használható fel” szövegrész helyébe az „a 150. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások
kiegyenlítésére használható fel” szöveg,
152. § (1) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „december 31-éig” szöveg, az „év
augusztus 15-éig” szövegrész helyébe a „második év március 31-éig” szöveg,
152. § (2) bekezdésében a „követő tíz munkanapon belül” szövegrész helyébe az „– az államháztartásért
felelős miniszter és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett – a meghiúsulást követő, tíz munkanapon belül”
szöveg,
152. § (4) bekezdésében a „június 30-át” szöveg helyébe a „december 31-ét” szöveg,
167/A. § (2) bekezdés 15. pontjában a „szkennelt” szövegrész helyébe a „digitalizált, vagy elektronikus” szöveg,
167/A. § (4) bekezdés 1. pontjában a „103. § (3)” szövegrész helyébe a „6. § (1)” szöveg,
167/A. § (4) bekezdés 14. pontjában a „hitelintézet nevét” szövegrész helyébe a „hitelintézet nevét és címét”
szöveg,
167/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „pótlására” szövegrész helyébe a „pótlására, a 167/C. §
(1)–(4a) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséggel rendelkező szerv adategyeztetésre történő
felhívására” szöveg,
167/B. § (2) bekezdésében és a 167/C. § (1) bekezdés a)–d) pontjában az „alapítói jogokat gyakorló”
szövegrész helyébe az „irányító, illetve középirányító” szöveg,
167/C. § (1) bekezdés c) pontjában a „létesítő okiratát és a vezetőt” szövegrész helyébe a „létesítő okiratát,
a vezetőjét valamint az adóalanyiságot” szöveg,
167/C. § (1) bekezdés e) pontjában a „vezetőre” szövegrész helyébe a „vezetőre és az adóalanyiságra” szöveg,
167/C. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában az „önkormányzati” szövegrész helyébe a „közgyűlési,
önkormányzati” szöveg,
167/C. § (6) bekezdésében az „alapító” szövegrészek helyébe az „alapítói jogokat gyakorló” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a „megyei hatókörű városi múzeum, a megyei könyvtár”
szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvár” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 3. pontjában a „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „törzskönyvi jogi személy”
szöveg, és a „testületi, vagy tanácsülés határozatának” szövegrész helyébe a „társulási tanácsi, közgyűlési,
önkormányzati képviselő-testületi vagy kistérségi fejlesztési tanácsi határozat” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 8. pontjában a „közgyűlési határozatok” szövegrész helyébe a „közgyűlési és társulási
tanácsi határozatok” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 10. pontjában a „visszavonásáról” szövegrész helyébe a „visszavonásáról,
megszüntetéséről” szöveg, az „ideiglenes megbízás esetén” szövegrész helyébe az „ideiglenes megbízás
esetén a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személy kinevezéséről vagy megbízásáról szóló
okirat, valamint” szöveg,
167/E. § (4) bekezdésében az „egyszerű másolatként” szövegrész helyébe az „egyszerű vagy elektronikus
másolatként” szöveg,
167/F. §-ában az „igazoló aláírásával” szövegrész helyébe az „igazolásával, valamint hitelesítésével” szöveg,
és az „értesítés” szövegrész helyébe a „határozat” szöveg,
167/H. § (1) bekezdésében a „Kincstárnak” szövegrész helyébe a „Kincstárnak adatszolgáltatásra irányuló
felhívása, illetve más közigazgatási szerv értesítése alapján” szöveg,
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43.
44.
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167/J. § (2) bekezdés 9. pontjában a „digitalizált” szövegrész helyébe a „digitalizált vagy elektronikus”
szöveg, és
167/K. § (2) bekezdésében a „költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy alapító okiratáról” szövegrész
helyébe a „törzskönyvi jogi személy létesítő okiratáról” szöveg

lép.
32. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
„[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]” alcíme,
2.
„[Az Áht. 43. §-ához]” alcíme,
3.
112. § (2) bekezdése, és
4.
5. melléklet 14a. sora.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
62. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „ , fejlesztett és működtetett” szövegrész,
2.
75. § (3) bekezdés a) pontjában a „pénzügyi intézmény által igazolt,” szövegrész,
3.
132. § (1) bekezdésében az „ , a tárgyhónapon belül dekádonkénti” szövegrész,
4.
132. § (2) bekezdésében a „Kötelező a finanszírozási terv módosítása az előirányzatok módosítása,
átcsoportosítása – kivéve, ha az előirányzat-átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására
vonatkozik –, továbbá a finanszírozási tervben bejelentett kifizetési ütem módosítása esetén.” szövegrész,
5.
140. § (8) bekezdésében az „a következő havi nettó finanszírozás során ismét megkísérli a lemondással
érintett összeg érvényesítését. Ennek ismételt meghiúsulása esetén a Kincstár” szövegrész, és
6.
167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában az „ , az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése esetében” szövegrész.

4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartásért felelős miniszter az államháztartási belső kontrollrendszer helyzetéről és működéséről
a tárgyévet követő évben július 31-ig éves összefoglalót készít, melyet a szakmai egyeztető fórum érintett
témacsoportjai megtárgyalnak.”

5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a Kincstár az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata során elrendeli a benyújtott éves
költségvetési beszámoló javítását, a könyvelést – ha szükséges – a (2) bekezdés szerint kell javítani.
(5) A mérlegfordulónapot követő évben az éves költségvetési beszámoló és ezzel összefüggésben a (3) bekezdés
szerinti nyilvántartási számlákat érintő hibák
a) az irányító szerv utasítására,
b) a Kincstárnak az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata alapján megtett javaslatára,
c) az Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése során megfogalmazott észrevételeire,
vagy
d) az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium saját hatáskörében a benyújtott éves
költségvetési beszámolók vizsgálata során
a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feltöltése után és az államháztartásért
felelős miniszter által irányított minisztérium tájékoztatása mellett javíthatóak.”
35. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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36. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdésében a „tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet”
a „tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, vagy személy” szöveg,
2.
54/A. § (3) bekezdésében az „az (5) bekezdés alapján elrendelt hibajavítás”
az „az (5) bekezdés szerinti hibajavítás” szöveg, és
3.
54/B. § (1)–(4) bekezdésében az „az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy
felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével”
az „az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével” szöveg
lép.

szövegrész helyébe
szövegrész helyébe
az államháztartásért
szövegrész helyébe

6. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait a központi harmonizációs egységen
keresztül látja el. E feladatok ellátása körében gondoskodik]
„h) az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások ellenőrzésének helyzetére vonatkozó beszámoló készítéséről
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság számára.”

7. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. A Kincstár Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyes, éves fejlesztési keretében
meghatározott pályázati felhívásaihoz kapcsolódó, kedvezményezettként ellátandó feladatait érintő
rendelkezések
18/A. § (1) A Kormány a Kincstárt továbbadott támogatást kihelyező szervként jelöli ki a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretében meghatározott egyes pályázati felhívásaihoz kapcsolódó,
kedvezményezettként ellátandó feladatai kapcsán.
(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti feladata keretében dönt a támogatások odaítéléséről, valamint ellátja
a) a támogatások odaítélése és a kifizetések előtt a kérelmek jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzésével,
b) a kifizetések engedélyezésével és teljesítésével, valamint könyvelésével,
c) a támogatások felhasználásának ellenőrzésével, a támogatással kapcsolatos – külön jogszabályban előírt –
adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséggel és a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelésével,
d) a támogatások odaítélésével és felhasználásával kapcsolatban meghozott döntésekkel szemben benyújtott
jogorvoslati kérelmekkel
összefüggő feladatokat.
(3) A Kincstár a (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátására az IIER-t használja. A Kincstár az IIER-ben
megfelelő eljárásrendi, adatvédelmi, valamint információbiztonsági intézkedésekkel köteles biztosítani
az (1) bekezdés szerinti feladatok 15. §-ban meghatározott feladatoktól történő elkülönített végrehajtását.”
39. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az „Integrált Igazgatási
és Ellenőrzési Rendszer” szövegrész helyébe az „Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER)”
szöveg lép.

8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
40. §		
Nem lép hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és 2. melléklete.
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9. Hatályba léptető rendelkezések
41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–10. §, a 11. §, a 15. §, a 21. §, a 22. §, a 29. §, a 30. § (1) bekezdés 1–3. pontja, a 31. § 6., 16., 17., és
21–26. pontja, a 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja és (2) bekezdés 3. és 4. pontja, a 35. § és az 1., 3., 4. és 6. melléklet
2019. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 28. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése
szerinti tagja,”
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – az Innovációs és
Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,
a) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak főigazgatója,
b) a 21. cím 1., 2. és 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése
szerinti tagja,
c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,”
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. a központi költségvetés XXII. fejezeténél – az a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnöki
Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 21. cím 2. és 3. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti
tagja,”
4. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. melléklet I. pont 15. és 21/a. alpontja.

2. melléklet a …./2018. (… …) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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2. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Fejezetek megnevezése:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: ........
forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

A

A

módosítás módosítást
Módosítás következő elrendelő
(+/-)
jogszabály/
évre
áthúzódó határozat
hatása
száma

Kiemelt előirányzat neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)
forintban
BEVÉTEL
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

A

módosítás módosítást
Módosítás következő elrendelő
(+/-)
jogszabály/
évre
áthúzódó határozat
hatása
száma
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)

A

TÁMOGATÁS
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

A

A

módosítás módosítást
Módosítás következő elrendelő
(+/-)
jogszabály/
évre
áthúzódó határozat
hatása
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)
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forintban

Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/–)

Összesen

I.
n.év

II.
n.év

III.
n.év

IV.
n.év

időarányos
Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítésarányos
egyéb:

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.
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3. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1

„12

(A

B

C

D

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

az állami vagyon kezelésével,
tulajdonosi joggyakorlással
MNV Zrt., Nemzeti Földalap
kapcsolatos fizetési
Kezelő Szervezet, továbbá
számláinak pénzforgalma,
– a fejezetet irányító szerven
valamint a pénzforgalom
keresztül – az állam nevében
nélküli műveletek hatása
tulajdonosi joggyakorlásra
(tényadatok), az állami
törvényben, miniszteri
vagyonnal kapcsolatos
rendeletben kijelölt szervezet,
központosított bevételek és
személy
kiadások várható alakulásának
havi ütemezése

államháztartásért felelős
miniszter

minden hónap 7. napjáig

E
Megjegyzés )

Az adatokat egyidejűleg
az MNV Zrt. az állami vagyon
felügyeletéért felelős
miniszternek, a Nemzeti
Földalap Kezelő Szervezet
az agrárpolitikáért felelős
miniszternek is megküldi.
Az adatszolgáltatást
minden adatszolgáltatónak
elektronikus úton kell
teljesítenie.”

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 12a. sorral egészül ki:
1

„12a

B

C

D

E

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés )

Beruházási Ügynökség

a Beruházási Ügynökség
feladatkörébe tartozó
kormányzati beruházások
kapcsolatos fizetési
számláinak pénzforgalma,
a pénzforgalom nélküli
műveletek hatása
(tényadatok), valamint
e beruházásokkal kapcsolatos
központosított bevételek és
kiadások várható alakulásának
havi ütemezése

államháztartásért felelős
miniszter

minden hónap 7. napjáig

Az adatokat a Beruházási
Ügynökség egyidejűleg
megküldi a fejezetet irányító
szervnek is.
Az adatszolgáltatást
elektronikus úton kell
teljesíteni.”
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(A
Kötelezett
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4. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 14. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

„14

(A

B

C

D

E)

A rábízott
vagyonba tartozó
gazdasági
társaságok éves
beszámolója

tulajdonosi
joggyakorló

a tulajdonosi
joggyakorló
honlapja

Évente, a tárgyévet
követő év június
15-éig.

–”

2. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
6. melléklet 15. sora.

5. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklete a következő
5a. ponttal egészül ki:
„5a. az elkészült létesítményt
a) saját magam, vagy
b) más
üzemelteti,
ha a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési támogatás kedvezményezettje az államháztartás
alrendszereibe tartozó szervezet
– a fenntartási időszak alatt várható üzemeltetési költségek típusonként: …………………
– azok forrása: …………………”

6. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11. ) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ
ELŐIRÁNYZATOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 6. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 1–4. jogcímcsoportjába tartozó
központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok, valamint
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcímcsoportjában és a 2. cím
2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.”
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A Kormány 311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a), c)–f ) pontjában és az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 1–9. és 12–16. pontjában, valamint (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről
szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Felülellenőrzés, valamint felülellenőrzés során a tényállás tisztázása érdekében szükséges jogkövetési vizsgálat
és az azt követő hatósági eljárás lefolytatására a Központi Irányítás jogosult.”
2. §		
A NAV Korm. rendelet 5. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„l) ellátja az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus
rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2017. november 14-i
EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke, 14. cikk (3) bekezdése, 18–19. cikke, 20. cikk (1), (2), (5) és
(6) bekezdése, 21. cikk (3) bekezdése, 24. cikke, 27. cikke és a 28. cikke által meghatározott feladatokat;”
3. §		
A NAV Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az online pénztárgép forgalmazási engedély iránt az engedélyező hatósághoz benyújtott kérelemmel
kapcsolatban a Központi Irányítás jár el szakhatóságként.”
4. §		
A NAV Korm. rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az eljárás meghatározott cselekmény végrehajtására irányul, az eljárást a cselekmény elvégzésének helye
szerinti megyei igazgatóság folytatja le.”
5. §		
A NAV Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A regisztrációs adó-visszatérítési eljárásban a regisztrációs adó megállapítására irányuló eljárást lefolytató szerv
jár el.”
6. §		
A NAV Korm. rendelet 61. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„p) a belföldön nem letelepedett személy jövedéki engedélyezési ügyében folytatott eljárás;”
7. §

(1) A NAV Korm. rendelet 63. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások
tekintetében a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során
kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási
bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik
az alábbi, az Áfa törvény alapján adó-visszatérítésre jogosult személyek, illetve szervek adó-visszatérítés iránti
kérelmének elbírálása során]
„ae) a külföldi illetőségű, közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet belföldi beszerzései, továbbá
a külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeli adomány külföldi illetőségű kedvezményezettje belföldi
beszerzései, igénybevett szolgáltatásai,”
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(2) A NAV Korm. rendelet 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A KAVIG az állami adó- és vámhatóság vezetőjének utasítására, honvédelmi, bűnmegelőzési, bűnfelderítési,
bűnüldözési, igazságszolgáltatási vagy nemzetbiztonsági érdekek által indokolt esetben a hatáskörébe nem
tartozó, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szerződéses
kapcsolatban állt vagy álló adózónál is végezhet az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó eljárásokban
ellenőrzést. Ebben az esetben az ellenőrzés eredménye alapján megindítandó hatósági eljárást is a KAVIG folytatja le.”
8. §		
A NAV Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A KAVIG helyszíni végrehajtási cselekmények lefolytatására az eljárási cselekmény helye szerinti megyei, illetve
fővárosi igazgatóságot is megkeresheti.”
9. §		
A NAV Korm. rendelet 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Bűnügyi Főigazgatóság az ügyészségi utasítás elleni előterjesztést a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok
ellátásáért felelős szakmai helyettes útján nyújthatja be a felettes ügyészséghez.”
10. §		
A NAV Korm. rendelet 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) által a NAV hatáskörébe utalt
bűncselekmények vonatkozásában a Bűnügyi Főigazgatóság gyakorolja a nyomozó hatósági jogkört:
a) az egy milliárd forintot meghaladó értékre üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények
esetében;
b) a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények esetében;
c) az a) és b) pontba nem tartozó olyan bűncselekmények esetében, amelyeket az elkövető személye vagy
az elkövetés körülményei, illetve a bűncselekmény társadalomra veszélyességének kiemelkedő foka miatt a Bűnügyi
Főigazgatóság főigazgatója saját hatáskörben, vagy a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős
szakmai helyettes javaslatára a Bűnügyi Főigazgatóság hatáskörébe von, illetve utal.”
11. §		
A NAV Korm. rendelet 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85. § Ha az adott bűncselekmény vonatkozásában hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságtól a nyomozó hatósági
jogkört a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a 83. § c) pontja alapján a Bűnügyi Főigazgatóság vagy a 84. §-a
alapján a bűnügyi igazgatóság hatáskörébe utalta vagy vonta, kizárólag a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatójának
saját hatáskörben vagy a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes javaslata
alapján meghozott döntés értelmében kerülhet sor az ügynek az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó
hatóság részére történő visszaadására.”
12. §

(1) A NAV Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„a) titkos információgyűjtést végez;
b) ellátja a Be. által a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében a fedett nyomozói tevékenységgel
kapcsolatos feladatokat;
c) ellátja a NAV vámigazgatási, jövedéki igazgatási, fémkereskedelmi, szabálysértési és nyomozó hatósági
jogkörében eljárva a NAV rendelkezése alá került dolgok kezelésével, valamint az elkobzott áruval kapcsolatos,
jogszabályban meghatározott feladatokat;”
(2) A NAV Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„g) a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem
ellátásának szabályairól szóló 41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d)–f ) pontja, valamint (2) bekezdése
szerinti módon ellátja a NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet;”
(3) A NAV Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„h) az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint bűnügyi statisztikai feladatokat lát el.”

13. §		
A NAV Korm. rendelet 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bűnügyi igazgatóságok a 83–86. §-ban foglaltak figyelembevételével nyomozó hatósági jogkört gyakorolnak.”
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14. §

(1) A NAV Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés figyelembevételével a Be. 34. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények esetében
az előkészítő eljárás lefolytatására és a nyomozásra az a bűnügyi igazgatóság az illetékes, amelynek az illetékességi
területén a bűncselekményt elkövették.”
(2) A NAV Korm. rendelet 88. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az elkövető a bűncselekményt külföldön követte el, az elkövető lakcíme, ennek hiányában a tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes bűnügyi igazgatóság jár el.”
(3) A NAV Korm. rendelet 88. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója az előkészítő eljárás és a nyomozás lefolytatására azt a bűnügyi
igazgatóságot is kijelölheti, amelynek eljárása a területén végzendő eljárási cselekmények száma miatt vagy
a hatékonyabb bűnüldözés érdekében indokolt.”

15. §		
A NAV Korm. rendelet 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § Az előkészítő eljárást vagy a nyomozást folytató bűnügyi igazgatóság az illetékességi területén kívül eljárási
cselekményt a Bűnügyi Főigazgatóság és az illetékes bűnügyi igazgatóság egyidejűleg történő, előzetes értesítése
mellett végezhet. Halasztást nem tűrő esetben végzett eljárási cselekményről, illetve ha a tájékoztatás megtétele
a szükséges eljárási cselekmény eredményességét, időszerűségét veszélyezteti, az értesítést utólag haladéktalanul
meg kell tenni.”
16. §		
A NAV Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„i) ellátja az eljárása során észlelt bűncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítását, halasztást
nem tűrő esetben a lefoglalás foganatosítását és a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság felé a szükséges
intézkedések megtételét;”
17. §		
A NAV Korm. rendelet 91. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A Szakértői Intézet)
„j) végzi a NAV szervek által beküldött, a kereskedelmi áruforgalomban érkező, tiltott, engedélyhez kötött ismeretlen
vegyi anyag analitikai vizsgálatát, szerkezete megállapítását, amely alapján szakmai véleményt ad ki.”
18. §		
A Korm. rendelet 98. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az 5. § l) pontja, a 14. § c) pontja és a 15. § (6) bekezdése az Uniós Vámkódex értelmében történő
információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és
alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2017. november 14-i EU 2017/2089 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtását szolgálja.”
19. §		
A NAV Korm. rendelet
a)
15. alcím címében a „Mulasztási bírsággal kapcsolatos” szövegrész helyébe a „Mulasztási bírsággal és eljárási
bírsággal kapcsolatos” szöveg,
b)
27. § (1) bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében a „mulasztási bírságot kiszabni,” szövegrész helyébe
a „mulasztási bírságot, eljárási bírságot kiszabni,” szöveg,
c)
25. alcím címében a „bűnüldözési és nyomozóhatósági” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzési és
bűnüldözési” szöveg,
d)
82. § (1) bekezdésében az „a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai
helyettese (a továbbiakban: NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes
államtitkár)” szövegrész helyébe az „a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai
helyettese (a továbbiakban: bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes)”
szöveg,
e)
90. § (1) bekezdés m) pontjában a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szövegrész helyébe
a „Pénzügyminisztériumnak” szöveg,
f)
95. § (6) és (7) bekezdésében az „a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe az „a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai
helyettes” szöveg
lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

37059

20. §		
Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet 35. § (6) bekezdés a) pontja.

2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
21. §

(1) Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.)
5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Az adózó az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen – elektronikus azonosítási
szolgáltatás igénybevételét követően – adhat állandó meghatalmazást. Az ügyvéd, ügyvédi iroda vagy a kamarai
jogtanácsos részére adott állandó meghatalmazást a meghatalmazottnak az állami adó- és vámhatóság által
működtetett elektronikus felületen – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően – jóvá kell
hagynia.
(2) Az állandó meghatalmazott – a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazás vagy a meghatalmazást
tartalmazó, legalább az adózó minősített elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus irat egyidejű csatolásával – az állami adó- és
vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon is bejelentheti képviseleti jogosultságát.
6. § Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó az állandó meghatalmazottjának állami adó- és
vámhatóság előtti képviseleti jogosultságát saját kezű aláírásával ellátott, az állami adó- és vámhatóság által erre
a célra rendszeresített nyomtatványon papír alapon is bejelentheti az állami adó- és vámhatósághoz. Az adózó
a bejelentéshez csatolja az eredeti állandó meghatalmazást.
7. § Az adózó az állandó meghatalmazás megtétele, továbbá az állandó meghatalmazott a képviseleti
jogosultságának bejelentése során – az adózó, a meghatalmazott és az esetleges együttes jóváhagyó adóhatóság
előtti azonosításához szükséges adatokon túlmenően – nyilatkozik arról, hogy
a) jogi személy és egyéb szervezet adózó meghatalmazó esetén az állandó meghatalmazott képviseleti jogosultsága
az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) mely jogcímén alapul,
b) az Air. 17. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben ténylegesen az adózó nevében eljáró természetes személy
meghatalmazott mely számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság,
illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselőjeként, alkalmazottjaként, tagjaként jár el, megjelölve
annak adószámát,
c) a képviseleti jogosultság határozott vagy határozatlan időre szól, határozott időtartam esetén az időtartam
megjelölésével,
d) a képviseleti jogosultság mely adóügyek intézésére terjed ki,
e) amennyiben képviseleti jogosultsága nem önálló, akkor az általa bejelentett ügycsoportok tekintetében – ahol
az értelmezhető – mely természetes személy jóváhagyása szükséges (a továbbiakban: együttes jóváhagyó), illetve
f ) azonos ügycsoportban több ügyintézésre jogosult képviselő közül melyik tekintendő az iratok átvételére kijelölt
képviselőnek.”
(2) Az Adóig. vhr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állandó meghatalmazott az állandó meghatalmazást – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét
követően – előkészítheti az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen. Az előkészített
állandó meghatalmazást az adózónak az elektronikus felületen – elektronikus azonosítási szolgáltatás
igénybevételét követően – jóvá kell hagynia. Az így jóváhagyott jognyilatkozat az adózó által megtett
jognyilatkozatnak minősül.”

22. §		
Az Adóig. vhr. 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) Az adózó, illetve törvényes képviselője, valamint az állandó meghatalmazott számára a nyilvántartásba vett
képviseleti jogosultság valamennyi adata lekérdezhető az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus
felületen.
(2) A rendelkezési nyilvántartáson keresztül lekérdezhető az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett,
állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság.
13. § (1) Ha az első bejelentést követően a képviseleti jogosultságot érintő adatokban változás következett be, azt
– az első bejelentésre irányadó szabályok szerint – a bejelentéskor meglévő valamennyi jogosultságra és érvényes
adatra kiterjedően kell bejelenteni.
(2) Az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen elérhető lekérdezés szolgáltatás
igénybevételére az állandó meghatalmazott és az együttes jóváhagyó is önállóan jogosult.”
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23. §		
Az Adóig. vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az állandó meghatalmazott, illetve az adózó a bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését vagy
a rendelkezési nyilvántartásban, illetve az állami adó-és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen
adott meghatalmazás visszavonását – az első bejelentésre vagy jognyilatkozatra irányadó szabályok szerint –
haladéktalanul köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásból
való törlésről – abban az esetben is, ha hivatalból jár el – értesíti az adózót, valamint az állandó meghatalmazottat.”
24. §		
Az Adóig. vhr. 2. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Az önkormányzati adóhatóság az állandó meghatalmazáshoz az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet szerint nyomtatványt
vagy űrlapot rendszeresíthet.”
25. §		
Az Adóig. vhr. I. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A csoportos társasági adóalany létrehozására irányuló kérelem
15/B. § (1) A csoportos társasági adóalany létrehozására és a csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozás
engedélyezésére irányuló kérelem tartalmazza:
a) a csoporttagok által kijelölt csoportképviselőt és a csoportképviselő képviselet vállalásáról szóló beleegyező
nyilatkozatát, továbbá
b) csoporttagonként külön-külön:
ba) a csoporttag nevét, címét és adószámát,
bb) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 2/A. §
(2)–(3) bekezdése szerinti feltételek fennállásának igazolását, ha az állami adó- és vámhatóság vagy a cégbíróság
rendelkezésére álló adatok alapján az nem állapítható meg, és
bc) a nyilvántartási rendszer bemutatását, amely alkalmas a Tao. tv. 5. § (11) bekezdésben meghatározott adatok
alátámasztására és ellenőrzésére.
(2) A csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozás, illetve a csoportos társasági adóalanyból való kilépés
engedélyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a csoportos társasági adóalanyiságban részt vevő
valamennyi többi tag közös, kifejezett és egybehangzó hozzájárulását a tag csatlakozásához, illetve kilépéséhez.
15/C. § Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását és a csoportos társasági
adóalanyhoz történő csatlakozást engedélyező határozatában rendelkezik az alapító tagok és a csatlakozó tag(ok)
által bevallott, még esedékessé nem vált adóelőlegek törléséről, valamint a törölt adóelőlegek megfizetésére
– a csoportos társasági adóalany létrejötte vagy a csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozás napjától
az adóévet követő hónap utolsó napjáig terjedő időszakra – a csoportos társasági adóalanyt kötelezi.”
26. §		
Az Adóig. vhr. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A helyi önkormányzat és intézménye, valamint a nemzetiségi önkormányzat és intézménye foglalkoztató
adózó esetében az állami adó- és vámhatóság a Kincstár által átadott adatok alapján veszi nyilvántartásba az eljáró
képviselő adatait és a képviseleti jogosultsága terjedelmét. E bekezdés alkalmazásában a képviseleti adatok és
jogosultságok nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat a Kincstár – az állami adóhatósággal egyeztetett
módon és időpontban – elektronikus formában átadja az állami adóhatóság részére. Az adatátadás tartalmazza
a képviselőként eljáró személy nevét, adóazonosító jelét, képviseleti jogosultsága kezdő időpontját, terjedelmét,
az általa képviselt adózó elnevezését, adószámát, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. A képviseleti
jogosultság a Kincstár általi illetmény-számfejtési feladatellátáshoz kapcsolódó valamennyi adóhatósági
adatszolgáltatásra, tájékoztatásra, visszaigazolásra kiterjed.”
27. §		
Az Adóig. vhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik
a természetes személynek a kifizetőtől, illetve a munkáltatótól származó bevételének teljes összege és jogcíme,
az adóelőleg, az adó és a járulék. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg
megállapításakor figyelembe vett családi kedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles
társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató, a kifizető és
az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a természetes személynek
– a vállalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével – az előzőekben említettekről, továbbá
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a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről
az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad.”
28. §		
Az Adóig. vhr. 24. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás iránti kérelem tartalmazza a kifizetést
teljesítő adózó nevét (elnevezését), székhelyét (címét), adóazonosító számát is.”
29. §		
Az Adóig. vhr. I. Fejezete a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

„13/A. Az ügygondnok
27/A. § (1) Az Air. alapján kirendelt ügygondnok – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az eljáró adóhatóság
felhatalmazása nélkül pénzt vagy dolgot nem vehet át, vitás jogot nem ismerhet el, illetve arról nem mondhat le,
kivéve, ha ezzel az általa képviselt természetes személyt nyilvánvaló károsodástól óvja meg.
(2) Az ügygondnok kirendelése az általa képviselt személy cselekvőképességét nem érinti.
(3) Az ügygondnok működése során tevékenységéről félévenként, továbbá ha a kirendelés célja megvalósult vagy
annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles az eljáró adóhatóságnak jelentést benyújtani.
(4) Az eljáró adóhatóság az ügygondnokot felmenti, ha a kirendelés céljának megvalósulását, vagy a kirendelés
okának megszűnését követően előterjesztett jelentést elfogadja.
(5) Az ügygondnokot tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eljáró adóhatóság
az ügygondnok felmentéséről rendelkező végzésében állapítja meg az ügygondnok munkateljesítményének
figyelembevételével.
(6) Az ügygondnok munkadíja annak az adóhatósági eljárásnak az eljárási költsége, amelyben az ügygondnok
kirendelésére sor került.”
30. §		
Az Adóig. vhr. a következő I/A. Fejezettel egészül ki:

„I/A. FEJEZET
AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK, AZ IRATBETEKINTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, A KÖLTSÉGEK
MEGFIZETÉSE, VALAMINT A KÖLTSÉGMENTESSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI
13/B. Az eljárási költség
27/B. § Az adóigazgatási eljárásban eljárási költség:
1. az eljárási illeték,
2. az igazgatási szolgáltatási díj,
3. az adózó megjelenésével kapcsolatos költség,
4. az adózó képviseletében eljáró személy megjelenésével kapcsolatos költség,
5. a tanú és a hatósági tanú költségtérítése,
6. a szakértői díj,
7. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
8. a fordítási költség,
9. a tolmácsolási költség,
10. az adózó, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,
11. a végrehajtási költség,
12. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
13. a szemle, a zár alá vétel, valamint a szakértői eljárás jogszerű lefolytatásával összefüggésben felmerülő
kártalanítás összege,
14. a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális
eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az illeték vagy az igazgatási szolgáltatási díj nem
tartalmaz,
15. az egyes hatósági intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költség,
16. egyéb, az eljárással összefüggésben felmerült pénzkiadás,
17. az ügygondnok munkadíja.
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13/C. Az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítés szabályai
27/C. § (1) Az eljárás iratainak oldalankénti másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint az államigazgatási
eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő eljárási illeték összegének megfelelő eljárási
költséget kell fizetni.
(2) Az adóhatóság a másolatkészítés várható költségéről az iratbetekintést kérő személyt előzetesen tájékoztatja.
(3) Az adóhatóság a másolatot az (1) bekezdésben meghatározott költség megfizetését követően adja ki.

13/D. Az eljárási költségek megfizetésére vonatkozó szabályok
27/D. § (1) A 27/B. § 3–17. pontjában meghatározott eljárási költség megfizetése történhet
a) készpénzátutalási megbízás útján;
b) ha az adóhatóságnál erre lehetőség van
ba) a 45. § 2. pontja szerinti Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER) keresztül,
bb) bankkártyával,
bc) házipénztárba készpénzzel.
(2) Ha az adózó az előírt eljárási költségnél – az eljárási illeték és az igazgatási szolgáltatási díj kivételével – többet
fizetett meg, akkor a többletet az eljáró adóhatóság visszatéríti.
(3) Az adóhatóság a visszatérítést az adózó visszatérítésre vonatkozó kérelmének beérkezésétől vagy
a többletbefizetés hivatalbóli észlelésétől számított tizenöt napon belül rendeli el, és az elrendelést követő öt napon
belül intézkedik annak teljesítéséről.

13/E. A tárgyi és a személyes költségmentesség közös szabályai
27/E. § A költségmentesség nem terjed ki a jogellenes magatartással okozott költségek viselésére. Ez esetben
az adóhatóság – a költségmentesség tényétől függetlenül – a költségek felmerülésekor dönt az eljárási költség
viseléséről.

13/F. A személyes költségmentesség megállapításának szabályai
27/F. § (1) Az adóhatóság a természetes személy adózó kérelmére az e rendeletben foglaltak szerint engedélyezi
az adózó teljes vagy részleges költségmentességét.
(2) A részleges költségmentesség az adózót valamely eljárási költségfajta vagy az eljárási költség meghatározott
százalékának előlegezése vagy viselése alól mentesíti.
27/G. § (1) Teljes költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az adózó
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.
(2) Teljes költségmentesség engedélyezhető – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – annak
az adózónak is, aki a kérelem benyújtásakor
a) aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában,
fogyatékossági támogatásban részesül, valamint, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
c) hajléktalan vagy
d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti
elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult.
27/H. § Részleges költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az adózó
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.
27/I. § Különös méltánylást érdemlő esetben – különösen, ha az adózó és az általa eltartott személyek létfenntartása
veszélyeztetett –
a) a teljes költségmentesség feltételeinek hiányában, de a részleges költségmentesség feltételeinek fennállása
esetén teljes költségmentesség,
b) a részleges költségmentesség feltételeinek hiányában is részleges költségmentesség
engedélyezhető.
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27/J. § (1) A költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelem benyújtásakor igazolni kell az adózó és
a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyoni és jövedelmi helyzetének megítéléséhez szükséges
körülményeket.
(2) Ha az adózó, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nem áll munkavégzésre irányuló
jogviszonyban és nem részesül nyugellátásban, valamint egyéb jövedelme sincs, a kérelemben erről a tényről
nyilatkozni kell.
(3) Az adózó a kérelemben további olyan körülményeket tárhat fel, amelyek alapján az adóhatóság a 27/H. §-ban
foglaltaknak megfelelően költségmentességben részesítheti.
27/K. § (1) Az eljárási költség előlegezése és viselése alóli költségmentesség a költségmentesség alapjául szolgáló
feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése esetén is engedélyezhető.
(2) A költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozása esetén a költségmentesség módosítható vagy
visszavonható.
27/L. § (1) Az adózó a költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozását a változás bekövetkezésétől
számított öt napon belül köteles az adóhatóságnak bejelenteni.
(2) Ha az adózó
a) a feltételek megváltozására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b) a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelemben valótlan adatokat szolgáltat,
az adóhatóság a költségmentességet engedélyező végzés módosításával vagy visszavonásával egyidejűleg dönt
az eljárási költség előlegezéséről és viseléséről.
(3) Az adóhatóság az adózót a költségmentességet engedélyező végzésében tájékoztatja a bejelentés
elmulasztásának és a valótlan adatszolgáltatásnak a (2) bekezdésben és az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott jogkövetkezményeiről.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az adózó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amelyben igazolhatja,
hogy a valótlan adatok szolgáltatására önhibáján kívül eső okból került sor.”
31. §

(1) Az Adóig. vhr. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nem természetes személy adózó:
a) az eljárási illeték,
b) az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj,
c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,
d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-,
e) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az állami adó- és vámhatóság által kiszabott közigazgatási bírság, és
f ) tételes elszámolású
fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás
fizetéssel is teljesítheti.”
(2) Az Adóig. vhr. 58. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés e)–f ) pontja szerinti esetben az adózó fizetési kötelezettségét a határozat (iktató)számának
megjelölésével teljesíti.”

32. §		
Az Adóig. vhr. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az árverési vételár vagy vételárelőleg megfizetése POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is
teljesíthető. A végrehajtói letéti számlára történő befizetés POS terminál útján bankkártyával történő teljesítése
során nem kell alkalmazni a 61. § (1) bekezdésében foglaltakat.”
33. §		
Az Adóig. vhr. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megbízólevél tartalmazza:
a) az ellenőrzést végző adóhatóság, továbbá az Air. 87/A. § (2) és (5) bekezdése szerinti esetben az ellenőrzés
lefolytatásában részt vevő külföldi adóhatóság megnevezését,
b) az ellenőrzés alá vont adózó nevét,
c) az ellenőrzés típusának megnevezését és
d) adóellenőrzés esetén az ellenőrzés alá vont adónemet és időszakot.”
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34. §		
Az Adóig. vhr. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § Ha az eljárásban az adóhatóság megkeresése szükséges, a megkeresést az adóhatóság tizenöt napon belül
teljesíti.”
35. §		
Az Adóig. vhr. a következő 128. és 129. §-sal egészül ki:
„128. § Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló
311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 13/A. alcímet, valamint
I/A. Fejezetet a Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
129. § A 74. § (1) bekezdése a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén
történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról
szóló, 2018. október 2-i 2018/1541/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
36. §		
Az Adóig. vhr.
1.
2. alcím címében az „Az állami adó- és vámhatóság előtti” szövegrész helyébe az „Az adóhatóság előtti”
szöveg,
2.
20. § (3) bekezdésében az „az 59. § szerint” szövegrész helyébe az „az 58. § szerint” szöveg,
3.
8. alcím címében az „Az egyenlegértesítő” szövegrész helyébe az „Az adószámla kivonat” szöveg,
4.
22. § (2) bekezdésében az „állami adó- és vámhatóság az” szövegrészek helyébe az „adóhatóság az” szöveg,
5.
24. § (4) bekezdésében az „Art. 260. § a)–f ) pontjában” szövegrész helyébe az „Art. 260. § a)–g) pontjában”
szöveg,
6.
45. § 1. pontjában az „az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott”
szövegrész helyébe az „az EFER-hez csatlakozott” szöveg,
7.
58. § (2) bekezdésében az „útján történő” szövegrész helyébe az „útján vagy internetes felületen (VPOS)
történő” szöveg,
8.
64. § (3) bekezdésében a „felületen bankkártyával (VPOS) bonyolított” szövegrész helyébe a „felületen (VPOS)
bankkártyával bonyolított” szöveg, az „a természetes személy adózó” szövegrész helyébe az „az adózó” szöveg,
9.
65. § (2) bekezdésében a „vételárelőleg bankkártyával” szövegrész helyébe a „vételárelőleg POS terminál útján
bankkártyával” szöveg,
10.
72. § 13. pontjában az „adó-, együttes adó- és jövedelemigazolás” szövegrész helyébe az „adó- és
jövedelemigazolás” szöveg,
11.
86. § (9) bekezdésében az „elrendelését e törvény egyéb” szövegrész helyébe az „elrendelését az Air. vagy
e rendelet egyéb” szöveg,
12.
100. § b) pont bb) alpontjában a „3 100 000 000” szövegrész helybe a „3 300 000 000” szöveg,
13.
101. § a) pontjában a „960 000 000” szövegrész helyébe az „1 030 000 000” szöveg,
14.
101. § b) pontjában a „212 000 000” szövegrész helyébe a „227 000 000” szöveg,
15.
110. § (1) bekezdésében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium”
szöveg,
16.
112. § (5) bekezdésében az „a nemzetgazdasági miniszternek” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős
miniszternek” szöveg
lép.
37. §		
Hatályát veszti az Adóig. vhr.
a)
4. §-a,
b)
9. §-ában a „,megbízott” szövegrész,
c)
14. §-ában a „, megbízáson” és a „ , megbízottat” szövegrész,
d)
19. § (1) bekezdés utolsó mondata,
e)
24. § (11) bekezdése,
f)
26. § (1) bekezdése,
g)
58. § (3) bekezdése,
h)
84. § (4) bekezdésében az „, amelyre az adózó tizenöt napon belül észrevételt tehet, amelyhez csatolnia kell
az abban foglaltak bizonyításához szükséges iratokat” szövegrész,
i)
91. § (7) bekezdése,
j)
50. alcíme.
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3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A (2) bekezdés szerinti összes költségnek a pénzforgalmi szolgáltató által a szolgáltató részére felszámított
része tranzakciónként legalább 12 forint, de nem lehet több mint a kártya elfogadásáról szóló szerződés alapján
bonyolított forgalom 3,6%-a.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint a szolgáltató részére felszámított költségrész
a) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával összefüggésben
közvetlenül felmerülő működési költségeire és marketingköltségeire fordítja;
b) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
(nyilvántartási szám: 20-01-0001187, székhely: 8380 Hévíz, Jókai Mór utca 3.) részére ajánlja fel.”
39. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány a (4) bekezdés b) pont szerinti összeget a Széchenyi Pihenő
Kártyával, illetve azzal összefüggő tevékenység költségeire fordítja.”
40. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: SZJA törvény) 71. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe
az „(a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdése” szöveg,
2.
2. § (2) bekezdésében az „Az SZJA törvény 71. § (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az Szja tv. 71. §
(5) bekezdés” szöveg,
3.
3. § (2) bekezdésében az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja” szövegrész helyébe
az „az Szja tv. 71. (1) bekezdés a)–c) pontja” szöveg,
4.
5. § (1) bekezdés a) pontjában az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja” szövegrész helyébe
az „az Szja tv. 71. (1) bekezdés a) pontja” szöveg,
5.
5. § (1) bekezdés b) pontjában az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja” szövegrész helyébe
az „az Szja tv. 71. (1) bekezdés b) pontja” szöveg,
6.
5. § (1) bekezdés c) pontjában az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja” szövegrész helyébe
az „az Szja tv. 71. (1) bekezdés c) pontja” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 21. § (2) bekezdése 2019. február 1-jén lép hatályba.

42. §

(1) A 2. § az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus
rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2017. november 14-i EU
2017/2089 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.
(2) A 33. § a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási
együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. október 2-i
2018/1541/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Európai Területi Együttműködési Programok végrehajtásával összefüggő kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási
Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 5. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A programszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költséget a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Egyéb
költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére kell elszámolni.”
2. §		
A 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés d) pontjában a „program fejezetet irányító szerv vezetője kezdeményezésére a központi
költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője
(a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)” szövegrész helyébe a „Közös Irányító Hatóság” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Közös Irányító Hatóság” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről
szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezete irányító szervének vezetője (a továbbiakban: fejezetet
irányító szerv vezetője)” szöveg,
d)
6. § (2) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Közös Irányító Hatóság” szöveg,
e)
6. § (3) bekezdésében az „az Irányító” szövegrész helyébe az „a Közös Irányító” szöveg
lép.

2. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó
programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet]
a)
7. § (3) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság” szöveg,
b)
7. § (4) bekezdésében a „Hatóságnak” szövegrész helyébe a „Hatóságnak, a Nemzeti Hatóságnak” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a „kezdeményezésére a fejezetet irányító
szerv vezetője” szövegrész.

3. A 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési
Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló
programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló
359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
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a)

b)
c)

d)

3. § 7. pontjában az „a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét
irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője)” szövegrész helyébe az „az Irányító
Hatóság” szöveg,
6. § (1) bekezdésében az „a fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe az „az Irányító Hatóság”
szöveg,
7. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről
szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet
irányító szerv vezetője)” szöveg,
7. § (3) bekezdésében az „a fejezetet irányító szerv vezetője” szövegrész helyébe az „az Irányító Hatóság”
szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint
az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról
A Kormány a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés b)–f ) pontjában,
a 7. § (5)–(7) bekezdése tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról szóló 154/2018. (IX. 3.)
Korm. rendeletben meghatározott ingatlanokra, az azokkal kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre, jogviszonyokra,
valamint az azokban részt vevő személyekre terjed ki.

2. A Budai Palotanegyeddel kapcsolatos vagyonkezelési szabályok
2. §		
A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Budapest tv.) 18. §-a szerinti, a Várnegyed rehabilitációs programot, valamint a Budai
Palotanegyedet érintően a Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű
helyreállítását szolgáló, kiemelten közérdekű beruházások felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
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(1) A 100%-os állami tulajdonban álló Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Vagyonkezelő)
a)
– mint a Budapest tv. 17. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társaság – látja el a Budai Palotanegyedben
található állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelési feladatait,
b)
– mint a Budapest tv. 15. § d) pontja szerinti gazdasági társaság – látja el a Budai Palotanegyedben található
zöldfelületek és egyéb közterületek fejlesztési, karbantartási feladatait.
(2) A Vagyonkezelő az (1) bekezdés keretében ellátja a 2. melléklet szerinti épületek díszkivilágításának üzemeltetésével
kapcsolatos feladatokat.

3. A Budai Palotanegyedben lévő közterület használatának általános szabályai
4. §

(1) A Budai Palotanegyedben található közterületek használatához – az 5. §-ban foglalt kivétellel – a Vagyonkezelő
hozzájárulása vagy a Vagyonkezelővel kötött megállapodás (a továbbiakban: használati szerződés) szükséges.
(2) A Vagyonkezelő a közterület használatát használati szerződés megkötése esetén – a 8. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott kivétellel – díjfizetés ellenében biztosítja.

5. §

(1) Nem szükséges a Budai Palotanegyedben található közterület használatához a Vagyonkezelő hozzájárulása,
valamint használati szerződés megkötése:
a)
a közterület rendeltetésszerű használata esetén,
b)
a közterület idegenforgalmi célra irányuló látogatása esetén,
c)
a 13. § (4) bekezdése alapján kiadott hozzájárulás szerinti közúti közlekedéshez,
d)
élet- és balesetveszély elhárítása esetén,
e)
ünnepi célra az Alaptörvényben foglalt nemzeti ünnepek alkalmából szervezett hivatalos állami, valamint
kiemelt fontosságú rendezvények esetén,
f)
állami protokolláris rendezvény esetén,
g)
az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések
elhelyezéséhez a feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésének időtartamára, valamint
h)
a távközlési kábelek, a közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák
elvégzéséhez a feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésének időtartamára.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célra a közterületet – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon
használhatja, más – az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti – használati jogának csorbítása nélkül.
(3) Az (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti igénybevételt a Vagyonkezelő részére az igénybevétel megkezdése előtt
legalább öt munkanappal írásban be kell jelenteni az igénybevétel várható időtartamának megadásával, valamint
a használni kívánt terület helyszínrajzon történő megjelölésével.
(4) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti igénybevétel bejelentéséhez csatolni kell a műszaki vagy egyéb hiba
leírását, a hiba elhárításához szükséges intézkedések részletes felsorolását. Ha az (1) bekezdés h) pontja szerinti
igénybevételre azonnali hibaelhárítás vagy előre nem látható káresemény elhárítása miatt van szükség, akkor
a (3) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb az igénybevétel megkezdésével egyidejűleg kell
megtenni.
(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevétel esetén a bejelentés mellőzendő.
(6) Használati szerződéskötés nélküli használati módok esetében sem folytatható olyan használati tevékenység, amely
nem veszi figyelembe a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szempontokat, illetve amely a 6. § (2) bekezdésében
esetköröket valósítja meg.

6. §

(1) A Vagyonkezelőnek a használati szerződés megkötése, illetve 13. § (4) bekezdése szerinti hozzájárulása során
figyelemmel kell lennie:
a)
a Budai Palotanegyed nemzeti értéket hordozó örökségének megőrzését biztosító,
b)
a Budai Palotanegyed rendeltetésével összefüggő állami feladatokból adódó,
c)
városképi,
d)
kialakult tájépítészeti, építészeti és térelrendezéssel való összhangot biztosító,
e)
műemlékvédelmi,
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f)
régészeti,
g)
közlekedési,
h)
környezetvédelmi,
i)
közegészségügyi,
j)
köztisztasági,
k)
kulturális és idegenforgalmi, valamint
l)
a Budai Palotanegyedben elhelyezkedő intézmények működését biztosító
szempontokra.
(2) A Vagyonkezelő a használati szerződés megkötését megtagadja, ha
a)
a kezdeményező által megjelölt használati mód, tevékenység sérti a Budai Palotanegyed mint nemzeti
emlékhely méltóságát, történelmi jelentőségét,
b)
a használat, tevékenység megvalósítása során létrejövő építmény, emelvény, dobogó, díszítőelem vagy
egyéb tárgy megjelenését tekintve nem illeszkedik a Budai Palotanegyed és annak környezete történelmi és
műemléki megjelenéséhez, egységes arculatához,
c)
a kezdeményező által megjelölt használati mód előreláthatóan károsítaná vagy veszélyeztetné
a Budai Palotanegyed épületeit, közterületeit, műemléki jellegét, védettségét, környezetét, vagy
környezetszennyezéssel járna,
d)
a kezdeményező által megjelölt használati mód, tevékenység a Budai Palotanegyed idegenforgalmát, a Budai
Palotanegyedben működő intézmények működését vagy a területén megrendezésre kerülő állami ünnep,
protokolláris rendezvény megtartását jelentősen korlátozná, megnehezítené,
e)
a Budai Palotanegyedben a védett személyek és kijelölt létesítmények védelmét ellátó szervezet álláspontja
szerint a kérelmezett használat akadályozza a védelem ellátását,
f)
a használati szerződésben szereplő időszakkal, a budai palotanegyedbeli közterületek használati óráinak éves
száma elérné vagy meghaladná az adott évben a 2500 órát, vagy
g)
a kezdeményező korábban a 9. § (3) bekezdésében foglaltakat megvalósította.
(3) A Vagyonkezelő a használati szerződésben a tervezett használati módot vagy tevékenység végzésének feltételeit
az (1) és (2) bekezdés, valamint a Budapest tv. 14. §-a szerinti szempontok teljesülése érdekében feltételekhez köti.
(4) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdésétől eltérően a Budai Palotanegyedben
a fokozott védelem alatt álló területen lévő közterületen is elhelyezhető a Vagyonkezelővel kötött használati
szerződés alapján reklámhordozó és reklám.
7. §

(1) A Budai Palotanegyedben található közterületre vonatkozó használati szerződés megkötését kezdeményezheti
a)
a közterület tényleges használója vagy
b)
az, akinek az érdekében a közterület használat történik
(a továbbiakban együtt: használó).
(2) A használati szerződés megkötését kezdeményező nyilatkozatot a Vagyonkezelőnél írásban kell megtenni.
(3) A kezdeményező nyilatkozat tartalmazza
a)
a használó nevét, valamint lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének címét,
b)
a közterület használatának pontos célját és időtartamát,
c)
a közterület használata pontos helyének, területnagyságának, módjának meghatározását és helyszínrajzon
történő megjelölését, rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszámot.
(4) A kezdeményező nyilatkozathoz csatolni kell
a)
a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát, ha a tevékenység végzését
jogszabály feltételhez, engedélyhez köti,
b)
építési engedélyhez kötött építmény létesítése vagy elhelyezése esetében a végleges építésügyi hatósági
engedélyt vagy építési munkálatokkal összefüggő használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást,
c)
a használattal érintett területről fényképekkel kiegészített állapotfelmérési dokumentációt és
d)
rendezvények esetében a keletkező hulladék elszállításáról szóló szerződést.
(5) A filmforgatási célú közterület használatának kezdeményezése esetén a (3) és (4) bekezdéstől eltérően
a (6) és (7) bekezdés szerint kell eljárni.
(6) A filmforgatási célú közterület-használatot kezdeményező nyilatkozatot a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
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(7) A filmforgatási célú közterület-használatot kezdeményező nyilatkozathoz csatolni kell
a)
a közérdekű célt szolgáló – különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő – filmalkotás forgatása esetén az e célt
alátámasztó dokumentumokat,
b)
a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot,
c)
a forgatandó filmalkotás rövid bemutatását, a forgatandó jelenet rövid leírását.
8. §

(1) A használati szerződés megkötése esetén fizetendő használati díjat a Vagyonkezelő az 5. mellékletben
meghatározott díj és a használt területnagyság szorzataként állapítja meg, azzal, hogy a területhasználathoz
kapcsolódó építés ideje a területhasználat idejébe beszámít.
(2) A használati díjat a használati szerződésben meghatározott módon a tárgyidőszakra előre kell megfizetni.
A közterület-használattal járó járulékos költségek viselése és Vagyonkezelő részére történő megfizetése a használó
kötelezettsége.
(3) A Budai Palotanegyedben található közterület használatáért
a)
használati díjat nem kell fizetni, ha a közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges
mértékben kerül sor,
b)
a Vagyonkezelő 55%-ban csökkentett használati díjat állapít meg, ha a közterület használatára humanitárius
és karitatív cél érdekében történő tevékenység végzésére kerül sor,
c)
a Vagyonkezelő 90%-ban csökkentett használati díjat állapít meg, ha a közterület használatára
ca)
a Köztársasági Elnöki Hivatal, a Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Miniszterelnöki
Kormányiroda által szervezett, az a) pont esetkörén kívül eső rendezvény lebonyolítása, vagy
cb)
közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatása
érdekében kerül sor.

9. §

(1) Aki a Budai Palotanegyedben található közterületet jogosulatlanul vagy a használati szerződéstől eltérő módon
használja, köteles
a)
a Vagyonkezelő vagy annak megbízottja felhívására a közterület jogellenes használatát haladéktalanul
megszüntetni,
b)
a közterület eredeti állapotát helyreállítani,
c)
az okozott kárt megtéríteni és
d)
a használati szerződés valamely lényeges feltételének súlyos megszegése esetén a közterület tényleges
használatának és annak időtartamának megfelelő használati díj tízszeresét megfizetni a Vagyonkezelő
részére.
(2) A használó vagy a közterületet használati szerződés nélkül igénybe vevő költségére a Vagyonkezelő maga is
gondoskodhat a közterület eredeti állapotának azonnali helyreállításáról, ha az élet- vagy balesetveszély elhárítása,
illetve a vagyonbiztonság, a közrend, közbiztonság, a közterület rendeltetésszerű használata sérelmének elhárítása
érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt.
(3) A Vagyonkezelő a jövőben a hozzájárulása megadását és használati szerződés megkötését megtagadja azzal
a használóval szemben, aki a korábbi használati szerződés valamely lényeges feltételét súlyosan megszegte és
a feltétel megszegését felhívás ellenére sem orvosolta.
(4) Filmforgatás céljából legfeljebb 1000 m2 nagyságú közterület használatához járulhat hozzá a Vagyonkezelő,
legfeljebb 5 egymást követő napra, vasárnap, illetve ünnepnap kivételével.
(5) Sportesemény céljából évente legfeljebb 2 alkalommal hasznosítható közterület, alkalmanként legfeljebb 12 óra
időtartamban.

10. §

(1) A Budai Palotanegyedben található közterület használatát és a használati szerződésben foglaltak megtartását
a Vagyonkezelő, a Vagyonkezelő által megbízott személyek, valamint a (2) bekezdés szerint ellenőrzésre jogosult
szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzésre jogosult vizsgálja, hogy a közterület-használat az e rendeletben foglalt
szabályoknak, valamint a használati szerződésnek megfelelően valósul-e meg (különös tekintettel a használó
személyére, a használat céljára, a terület nagyságára, a közterület elhelyezkedésére, valamint a közterület-használat
időtartamára).
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(2) A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budai Palotanegyedben a Fővárosi Önkormányzat közterületfelügyeleti feladatainak ellátásáról szóló rendeletét kell alkalmazni a közterület-felügyelők alábbi feladatai
tekintetében:
a)
a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
b)
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása,
c)
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
d)
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend
védelmében,
e)
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint
f)
közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
(3) A használati szerződés eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát, a közterületet használó személy köteles
a helyszínen magánál tartani és az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre jogosult személyeknek felhívásra bemutatni.
11. §

(1) Ha a használati szerződés hatálya megszűnik, a használó kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti
állapotát haladéktalanul helyreállítani, különös tekintettel az építmény lebontására és a terület megtisztítására.
(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése –
szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a használó az eredeti állapotot
helyre nem állította.

12. §

(1) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – állatot
beengedni vagy bevinni tilos.
(2) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére katasztrófavédelmi tevékenységet végző szervezetek,
a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állat beengedhető vagy bevihető.
(3) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére segítő kutya beengedhető vagy bevihető. A segítő
kutyának nem minősülő kutya a Vagyonkezelő által az (5) bekezdés alapján meghatározott területre pórázon
beengedhető vagy bevihető.
(4) A 4. mellékletben felsorolt közterületi ingatlanok területére a Vagyonkezelő hozzájárulásával állat
a)
az 5. § (1) bekezdés e) és f ) pontja szerinti rendezvényre, továbbá
b)
használati szerződésben foglaltak szerint
engedhető vagy vihető be.
(5) A Vagyonkezelő meghatározza, hogy segítő kutyának nem minősülő kutya a 4. mellékletben felsorolt közterületi
ingatlanok mely területére engedhető be vagy vihető be, ezt a honlapján közzéteszi, valamint a közterület adott
részén jól látható módon jelzi.

4. A Budai Palotanegyed behajtási és várakozási rendje
13. §

(1) A Budai Palotanegyed területére – a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos járművel behajtani.
(2) A Budai Palotanegyed területére
a)
az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást
végző, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), megkülönböztető fény- és hangjelzéssel
felszerelt – és azt jogszerűen használó – járműve hozzájárulás nélkül,
b)
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott
személyek és a kijelölt létesítmények védelmét ellátó jármű hozzájárulás nélkül,
c)
a terrorizmust elhárító szerv, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Magyar Honvédség, a Budai Palotanegyed
területén működő intézmények és költségvetési szervek, valamint az általuk meghívott vendégek járműve
– a Vagyonkezelővel kötött megállapodásban foglalt feltételek fennállása esetén –, valamint
d)
a Vagyonkezelő foglalkoztatottja, megbízottja
behajthat.
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(3) A Vagyonkezelő megállapodást köt a Miniszterelnökséggel, a Miniszterelnöki Kormányirodával, a Miniszterelnöki
Kabinetirodával, a Köztársasági Elnöki Hivatallal és a Budai Palotanegyed területén működő közfeladatot ellátó
szervekkel a behajtás és a rendezvények koordinációjának rendjéről.
(4) A (2) bekezdésben foglalt eseteken kívül a Budai Palotanegyed területére történő eseti vagy rendszeres behajtáshoz
– a Budai Palotanegyed fenntartásának és működtetésének zavartalan biztosítása érdekében – a Vagyonkezelő
hozzájárulása vagy használati szerződés megkötése szükséges.
14. §

(1) A Budai Palotanegyed területén a Vagyonkezelő és a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – tilos
várakozni.
(2) A Budai Palotanegyed területén hozzájárulás nélkül várakozhat a 13. § (2) bekezdésében meghatározott jármű
a tevékenysége végzésének ideje alatt.
(3) A 13. § (2) bekezdésében meghatározott eseteken kívül a Budai Palotanegyed területére történő behajtáshoz
és várakozáshoz – a Budai Palotanegyed fenntartásának és működtetésének zavartalan biztosítása érdekében –
a Vagyonkezelő hozzájárulása, valamint a Vagyonkezelő által üzemeltetett honlapon feltüntetett díj megfizetése
szükséges.
(4) A közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Budai Palotanegyed
területén a közterület-felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.

15. §

(1) A 13. § (4) bekezdése és a 14. § (3) bekezdése szerinti behajtási hozzájárulás kiadása iránti igénylést
a Vagyonkezelőhöz kell írásban benyújtani.
(2) Az igénylésnek tartalmaznia kell:
a)
az igénylő megnevezését, székhelyét,
b)
a jármű forgalmi rendszámát,
c)
a forgalmi engedély másolatát, valamint
d)
az igénylés indokait.
(3) Az igénylést a Vagyonkezelő megvizsgálja és amennyiben az igénylésben meghatározott indokok alapján
a behajtást, valamint várakozást fontos közérdek vagy különös méltánylást érdemlő magánérdek indokolja,
az igénylő részére a hozzájárulást öt munkanapon belül kiadja. A Vagyonkezelő a hozzájárulás megadását
– a Budapest tv. 14. §-ában foglaltakkal összhangban álló – feltételekhez köti.
(4) A hozzájárulás iránti igénylés benyújtásának részletes eljárási szabályait a Vagyonkezelő honlapján teszi közzé.

16. §

(1) A Budai Palotanegyed területén tilos valamennyi járműnek nem minősülő gépi vagy emberi erővel hajtott, közúti
vagy gyalogos forgalomban részt vevő közlekedésre szolgáló eszköz – különösen segway, roller, görkorcsolya,
gördeszka, hoverboard, egykerekű, sörbike, riksa – használata.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eszköz – amennyiben tulajdonságai lehetővé teszik – a Budai Palotanegyed területére
kézben tartva bevihető.

5. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
18. §

(1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő, a Budai Palotanegyed területébe tartozó közterület-használatra
is alkalmazni kell, amennyiben a közterület használatát 2018. december 31. napján még nem kezdték meg. Ha
a használó a Budai Palotanegyedben elhelyezkedő közterület használatát az e rendelet hatálybalépését megelőzően
kezdte meg, használati szerződés megkötésére nem köteles, de a közterület használatának 2018. december 31.
napján követő folytatása esetén legkésőbb 2019. január 15. napjáig szerződési ajánlatot kell tennie a Vagyonkezelő
felé. Az ajánlattétel elmulasztása vagy késedelme esetén a 9. §-t kell alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7–9. sorában lévő építményt a nagyközönség részére történő átadás napjától kell
kivilágítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű
helyreállítását szolgáló, kiemelten közérdekű beruházások felsorolása
A
1.

A beruházás megnevezése

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

2.

A Miniszterelnökség budavári
elhelyezését biztosító, a Budai Várban
található Karmelita kolostor felújítása és
átépítése

Budapest I. kerület
Színház u. 1–3., 5–11. szám
alatti (belterület 6459 helyrajzi
számú) ingatlan

3.

A Királyi Palotához tartozó egykori
Lovarda újraépítése eredeti helyén

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

4.

Az egykori Főőrség épületének
újraépítése eredeti helyén

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

5.

A Stöckl-lépcső újraépítése eredeti
helyén

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

6.

Akadálymentes közlekedési tengely
létesítése: a Palota út – Csikós udvar –
Hunyadi udvar teraszai között

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

7.

Lovas programokat kiszolgáló istálló
épület elhelyezése a Lovardához
kapcsolódóan

Budapest I. kerület, belterület
6452/1, 6453/1, 6455/1 helyrajzi
számú ingatlanok

8.

A Karakas Pasa tornyának a
rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

9.

A Buzogány torony, az ide vezető
Gyilokjáró és az Újvilág kert egykori
állapotának helyreállítása

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

10.

A Csikós udvar és a Hunyadi udvar között
feljáró rámpa újraépítése

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

11.

A Nyugati kert (Csikós udvar) alatti
mélygarázs közvetlen közelében további
mélygarázs (Várgarázs II.) és istálló
kialakítása

Budapest I. kerület, belterület
6452/1, 6453/1, 6455/1 helyrajzi
számú ingatlanok

12.

A Habsburg Ottó Alapítvány elhelyezése,
a Budavári Palota „D” épületrész
földszintjének felújítása

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

13.

A Budavári palota déli összekötő szárnya
és Szent István-terem helyreállítása

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

14.

A Budavári Palota „F” épület belső
tereinek műemléki rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

15.

A Budavári Palota közműveinek
terveztetése és kiváltása

Budapest I. kerület, belterület
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

C
A beruházás helyszínének közvetlen
környezete

Budapest I. kerület,
Színház utca (belterület
6461 helyrajzi számú
ingatlan), Szent György tér
(belterület 6464 helyrajzi
számú ingatlan)

Budapest I. kerület, belterület
6452/3 helyrajzi számú
ingatlan
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2. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A Vagyonkezelő által díszkivilágítással megvilágított objektumok listája

1.

A

B

Helyszín

Objektum

2.

Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budavári Palota (várfalon kívül)

3.

Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budavári Palota (várfalon belül)

4.

Budapest I. kerület, belterület 6457 helyrajzi számú ingatlan,
Szent György tér 1–23.

Sándor-palota

5.

Budapest I. kerület, belterület 6459 helyrajzi számú ingatlan,
Színház utca 1–3.

Várszínház (volt karmelita templom,
karmelita rendház)

6.

Budapest I. kerület, belterület 6456/1 helyrajzi számú ingatlan,
Szent György tér környezetében

Gróf Bethlen István szobra

7.

Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Stöckl-lépcső

8.

Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Főőrség épülete

9.

Budapest I. kerület, belterület 6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Lovarda

3. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat filmforgatási célú közterület-használat kezdeményezéséhez
1. A Használó adatai:
Használó neve:
Használó székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Képviselő telefonszáma:
Képviselő e-mail-címe:
Használó cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:
Használó adószáma:
Használó bankszámlaszáma:
2. A filmalkotás jellemzői:
Filmalkotás műfaja:
Filmalkotás munkacíme:

37075

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

3. A közterület(ek) igénybevételének terjedelme:
Közterület-használat ideje:

Használni kívánt közterület nagysága:
Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése:

Ssz.

Időtartam:

Igényelt terület:

év, hó, nap Közterület-használat

m2

ideje:
(-tól,-ig)

Hely-, házszám, egyéb meghatározás:

4. Zaj- és hanghatások várható mértéke:		
magas		
alacsony
Gyalogos és járműforgalom korlátozása:		
szükséges
nem szükséges
Éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig):		
igen		
nem
Rendőri biztosítás szükséges:			igen		nem
Díszlet építése szükséges:			igen		nem
5. A nyilatkozat benyújtásával együtt csatolandó mellékletek:
5.1. Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.
5.2. A filmalkotás rövid bemutatása.
5.3. A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.
5.4. Ha a nyilatkozatot nem a Használó törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor a
képviseletében eljáró személy meghatalmazása.
5.5. A forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajz.
Kelt:

................................................................
Használó
[cégszerű aláírás vagy a meghatalmazott cégszerű aláírása]
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4. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Állatok beengedésére vonatkozó szabályok által érintett ingatlanok
Település

Helyrajzi szám

Budapest I. kerület

6461

Budapest I. kerület

6456/1

Budapest I. kerület

6464

Budapest I. kerület

6455/1

Budapest I. kerület

6515

Budapest I. kerület

6458

5. melléklet a 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. A közterület használatának alapdíja a használat időtartama alapján [(Ft+ÁFA)/m2]

1.

A

B

C

D

E

Területhasználat időszaka

3 óráig

3–6 óra között

6–12 óra között

12–24 óra között

2.

Hétfő 0 órától pénteken 12 óráig
(100 m2 vagy 100 fő alatt)

2 300

4 200

6 300

8 900

3.

Hétfő 0 órától pénteken 12 óráig
(100 m2 vagy 100 fő felett)

3 400

6 100

8 000

11 300

4.

Pénteken 12 órától vasárnap 24 óráig
(100 m2 vagy 100 fő alatt)

3 400

6 100

9 500

15 000

5.

Pénteken 12 órától vasárnap 24 óráig
(100 m2 vagy 100 fő felett)

5 200

8 700

14 500

19 000

2. A közterület használatának díja, kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek esetén

1.

A

B

Szolgáltatatás jellege és helye

Díj [(Ft+ÁFA)/m2/nap]

2.

vendéglátás előkertben, teraszon (reklámot nem tartalmazó
védőtetővel, előtetővel)

3.

vendéglátás előkertben, teraszon előkert, terasz (reklámot tartalmazó
védőtetővel, előtetővel)

500
a 2. sor szerinti díj + a reklámot
tartalmazó építmény után 2000

3. A közterület használatának díja filmforgatás esetén [(Ft+ÁFA)/m2/nap]

1.

2.

A

B

Közterület nagysága

Díj [(Ft+ÁFA)/nap]

1 m2

2500

4. A közterület használatának díja építési-szerelési munkálatok végzése esetén

1.

A

B

Közterület használatának jellege és helye

Díj

2.

állvány, építőanyag és törmelék ideiglenes tárolása

260 Ft/nap/m2

3.

építési konténer elhelyezése

2000 Ft/db/nap
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5. A közterület használatának díja reklámhordozók felülete és árubemutatások esetén
A
1.

Közterület használatának jellege és helye

B
Díj

500 Ft/nap/ m2
a hirdetési felületére vonatkozóan

2.

hirdetőoszlop, reklámot tartalmazó utcabútor elhelyezése

3.

megállító tábla kihelyezése

17 000 Ft/m2/hó

4.

üzlet előtti dekorációk kihelyezése

10 500 Ft/m2/hó

5.

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető (a 2 m2-en
felüli rész után) kihelyezése

2 400 Ft/m2/hó

6. A közterület használatának díja sportesemények esetén

1.

A

B

Közterület használatának jellege és helye

Díj [(Ft+ÁFA)/m2/nap]

2.

futóútvonalak igénybevétele

20

3.

kapcsolódó vendéglátó/kereskedelmi tevékenység

5500

4.

kapcsolódó szórakoztató tevékenység

2200

5.

kapcsolódó reklám (a hirdetés felületére vonatkozóan)

3000

A Kormány 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint
az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 28. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 29. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
alkalmazás: az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében egy jól körülhatárolható
feladat vagy feladatcsoport kezelésére, elvégzésére létrehozott szoftver, szoftverrendszer – ide nem értve
a dobozos szoftvert –, amely a felhasználókkal, más alkalmazásokkal tart kapcsolatot, ennek keretében
adatokat, információkat gyűjt, feldolgoz, szolgáltat,
2.
alkalmazásfejlesztés: az alkalmazás éles üzembe helyezéséig tartó, új informatikai alkalmazás előállítására
irányuló technológiai tevékenységet magában foglaló folyamat,
3.
alkalmazás-továbbfejlesztés: korábban kifejlesztett alkalmazás olyan funkcionális bővítésére, kiegészítésére
vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység, amely nem módosítja jelentős
mértékben az alapfunkciókat és a forráskódot, hanem azokra épülően valósítja meg az alkalmazás
változtatását, ide nem értve a hibajavítást, karbantartást, optimalizálást, IT biztonság növelését, és
közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatásokat,
4.
ágazati integrátor: az alkalmazásfejlesztéssel érintett szakigazgatási ágazatban működő, az ágazati
szakpolitikáért felelős miniszter által kijelölt integrátori feladatokat ellátó szervezet,
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

2. §

Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet: a közérdeket vagy a lakosságot közvetlenül szolgáló, állami
megrendelésre történő alkalmazásfejlesztések és azok továbbfejlesztései lebonyolításának technológiai
hátterét biztosító, az állam által fenntartott és kizárólagosan támogatott teljes körű fejlesztési és tesztelési
platform, amely műszaki-technológiai szabályrendszerként komplex technológiai környezetbe ágyazott
informatikai szolgáltatások, eszközök, módszerek és keretrendszer összessége,
Állami Alkalmazás-katalógus: az állam működése, annak támogatása érdekében fejlesztett informatikai
alkalmazások, valamint az állam által megvásárolt alkalmazások zárt, az alkalmazások funkcionális, szakmai,
tartalmi és műszaki adatait tartalmazó, szabályozott adattartalmú nyilvántartására szolgáló elektronikus
adatgyűjtő és adatszolgáltató rendszer,
dobozos szoftver: a kereskedelmi forgalomban – akár gyártótól, akár az általa feljogosított disztribútor útján –
fizikai adathordozón, letöltés útján vagy felhasználói fiókban történő aktiválással beszerezhető, a feladat
megoldásához változtatás nélkül felhasznált szoftver,
fejlesztő szervezet:
a)
a megrendelő szerv, amely belső fejlesztői erőforrást használ az alkalmazásfejlesztés végrehajtására,
vagy
b)
a megrendelő szerv által lefolytatott beszerzési vagy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben, a megrendelő szerv által meghatározott követelményeknek eleget tevő alkalmazások
létrehozására irányuló alkalmazás-fejlesztési feladatok végrehajtásával megbízott költségvetési
szerv, egyéb szolgáltató szervezet, vagy piaci szolgáltató,
központi alkalmazás-szolgáltató: az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi technológiai-szakértői
és alkalmazás-integrátori feladatait, az Állami Alkalmazás-katalógus fejlesztését, továbbfejlesztését és
alkalmazás-szintű üzemeltetését, valamint az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet a Kormányzati
Adatközpont működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott alkalmazásplatform szolgáltatás
(aPaaS) szintű fejlesztését, továbbfejlesztését és üzemeltetését ellátó szerv,
központi felügyeleti feladatokat ellátó szerv: az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét
ellátó szerv,
központi infrastruktúra-szolgáltató: az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazáskatalógus alapinfrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló kormányrendeletben
meghatározott infrastruktúra szolgáltatóként (IaaS) biztosító, fejlesztő és üzemeltető szerv,
központi szolgáltatók: a központi alkalmazás-szolgáltató és a központi infrastruktúra-szolgáltató,
megrendelő szerv: az a szerv, amely a közfeladatai ellátásának informatikai támogatására vonatkozó igényét új
vagy meglévő informatikai alkalmazás fejlesztésével, illetve továbbfejlesztésével kívánja kielégíteni,
miniszter: a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter,
soron kívüli alkalmazásfejlesztés: közfeladat ellátásához szükséges alkalmazásfejlesztés vagy alkalmazástovábbfejlesztés végrehajtására rendelkezésre álló határidő rendkívüli rövidsége, továbbá közfeladat
megkezdéséhez szükséges alkalmazás létrehozásának, vagy a közfeladat ellátását támogató alkalmazás
továbbfejlesztésének halaszthatatlansága (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer)
miatt az e rendeletben szabályozott, a fejlesztést támogató engedély kiadását megelőző előkészítő eljárás
lefolytatása nélkül megkezdett alkalmazásfejlesztés, vagy alkalmazás-továbbfejlesztés,
szakrendszer: olyan hardver és szoftver elemekből álló, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 16. pontjában
meghatározott elektronikus információs rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer), amely egy adott
szakigazgatási feladatra jellemző, speciális szakmai folyamatokkal összefüggő nyilvántartási, ügyintézési
tevékenységek végrehajtásához nyújt elektronikus támogatást.

(1) E rendelet hatálya – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
a)
költségvetési szervek, valamint
b)
100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaságok (a továbbiakban együtt: 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok)
által kezdeményezett, a közfeladatok ellátása, támogatása vagy kiszolgálása érdekében szükséges, valamint az adott
közfeladat ellátásához közvetetten kapcsolódó, a közfeladat ellátását nem önállóan biztosító, de azt közvetve
támogató informatikai alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre terjed ki.
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(2) Nem kell alkalmazni az 5. § (2) bekezdését azokra az egyedi alkalmazásfejlesztésekre, amelyek vonatkozásában
– az 5. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelemre – a központi felügyeleti feladatokat ellátó szerv az Állami
Alkalmazás-fejlesztési Környezet (a továbbiakban: ÁAFK) igénybevétele alól eseti felmentést tartalmazó fejlesztést
támogató tanúsítványt bocsátott ki.
(3) Az 5. § (4) és a 24. § (6) bekezdése szerint kibocsátott, az ÁAFK igénybevétele alóli felmentést tartalmazó
támogató tanúsítvány alapján nem az ÁAFK-ban végrehajtott alkalmazásfejlesztések során az e rendelet
1. mellékletében foglalt szakmapolitikai alapkövetelményeket, valamint a 19. §-ban meghatározott informatikai
biztonsági szabályokat érvényesíteni kell azzal az eltéréssel, hogy az ott meghatározott feladatokat a központi
szolgáltató szükség esetén történő bevonásával a megrendelő szervnek kell ellátnia, amelyek teljesülését
a központi alkalmazás-szolgálgató, valamint a 13. alcím hatálya alá eső alkalmazásfejlesztések tekintetében
az alkalmazásvizsgáló bizottság (a továbbiakban: bizottság) ellenőrzi.
(4) Nem kell alkalmazni a 16. § (3) bekezdés b) és c) pontját a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében, valamint a nemzeti adatvagyon
körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
mellékletében meghatározott alkalmazásfejlesztésekre.
(5) E rendelet hatálya abban az esetben terjed ki a nem a Kormány irányítása alá tartozó állami költségvetési szerv,
mint megrendelő szerv által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre, ha a nem a Kormány irányítása alá tartozó
szerv vezetője az E-ügyintézési tv. 104/A. §-a alapján az e rendeletben foglalt szolgáltatások igénybevételét
az e-közigazgatásért felelős miniszternél kezdeményezi.
(6) A miniszter, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter, valamint a 3. § (1) és
(2) bekezdése szerinti szervek e rendelet szerinti eljárásai nem minősülnek hatósági eljárásnak.

2. A központi alkalmazás-szolgáltató, a központi infrastruktúra-szolgáltató, valamint a központi
felügyeleti feladatokat ellátó szerv kijelölése
3. §

(1) A Kormány központi alkalmazás-szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(a továbbiakban: központi alkalmazás-szolgáltató), központi infrastruktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi infrastruktúraszolgáltató) jelöli ki.
(2) A Kormány központi felügyeleti feladatokat ellátó szervként az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet
(a továbbiakban: Felügyelet) jelöli ki.

3. A központi alkalmazás-szolgáltató, a központi infrastruktúra-szolgáltató, valamint a Felügyelet
feladatai
4. §

(1) A központi alkalmazás-szolgáltató
a)
az ÁAFK-val kapcsolatos feladatai körében:
aa)
végzi az ÁAFK alkalmazásplatform szolgáltatás (aPaaS) szintű fejlesztését, továbbfejlesztését és
üzemeltetését,
ab)
ellátja az alkalmazásfejlesztésekkel kapcsolatos technológiai-szakértői és alkalmazás-integrátori
feladatokat,
ac)
végzi az ágazati integrátorok tevékenységének összehangolását, ennek keretében az ágazati
integrátorokkal együttműködési megállapodást köt,
ad)
kiadja a fejlesztési igények Felügyelet felé történő benyújtásához szükséges, 15. § (1) bekezdése
szerinti igazolást,
ae)
ellátja a leszállított alkalmazás átvételére irányuló eljárásban szakértőként történő közreműködéssel
és szakmai vélemény kiállításával kapcsolatos feladatokat,
af )
meghatározza és az ÁAFK elektronikus felületen közzéteszi az ingyenesen igénybe vehető,
szakmailag indokolt mértékű fejlesztői kapacitások meghatározására vonatkozó módszertant,
az ÁAFK igénybevételére vonatkozó műszaki és adminisztratív feltételeket, amelyeket az ÁAFK-ra
vonatkozó szolgáltatási szabályzat, a fejlesztési-szakmai követelmény- és szabályrendszer,
a módszertani és műszaki dokumentáció, a szolgáltatásra vonatkozó csatlakozási megállapodás, és
az egyéb kapcsolódó dokumentumok tartalmaznak,
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ag)

megköti az ÁAFK mint központi infokommunikációs közszolgáltatás igénybevételére irányuló
központi közszolgáltatás-igénybevételi megállapodást a megrendelő szervekkel,
ah)
megköti az ÁAFK eseti használatára vonatkozó háromoldalú szolgáltatási szerződést a megrendelő
szervvel és a fejlesztő szervezettel az adott fejlesztés végrehajtására,
b)
az Állami Alkalmazás-katalógussal (a továbbiakban: ÁAK) kapcsolatos feladatai körében:
ba)
ellátja az ÁAK vezetésével kapcsolatos feladatokat,
bb)
végzi az ÁAK fejlesztését, továbbfejlesztését és alkalmazás-szintű üzemeltetését,
bc)
a Felügyelet honlapján közzétett szakpolitikai elvek és követelmények alapján kidolgozza és
az ÁAK felületen közzéteszi az ÁAK-ba történő első adatfeltöltéshez (a továbbiakban: ősfeltöltéshez)
szükséges módszertani útmutatót, valamint a nyilvántartási adatok kötelező adattartalmára
vonatkozó részletes követelményeket,
bd)
gondoskodik az ÁAK-ban nyilvántartott alkalmazásokkal kapcsolatos egyedi névazonosítási
módszertan bevezetéséről,
be)
szakmai támogatást nyújt a megrendelő szervnek a 15. §-ban előírt előzetes ellenőrzése
lefolytatásához,
bf )
gondoskodik az e rendelet alapján az ÁAFK-ban fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazásoknak
az ÁAK-ban – a megrendelő szervek közreműködésével – történő nyilvántartásba vételéről,
bg)
létrehozza és a honlapján közzéteszi az ÁAK-ban lévő alkalmazáskategóriákról és az állam
részére már korábban fejlesztett, az új alkalmazásfejlesztések során – amennyiben ilyen
tárgyú részfejlesztést tartalmaz az újonnan fejlesztendő rendszer – kötelezően felhasználandó
alkalmazáselemekről szóló – szűkített adattartalmú – nyilvános tájékoztatót.
(2) A központi infrastruktúra-szolgáltató
a)
virtualizációs szinten és az alatt biztosítja, fejleszti és továbbfejleszti az ÁAFK és az ÁAK működéséhez
szükséges alapinfrastrukturális háttérkapacitásokat és nyújtja az ezekhez szükséges alapinfrastruktúraműködtetési szolgáltatásokat a Kormányzati Adatközpontban (IaaS szint),
b)
nyújtja az ÁAFK és az ÁAK elérését biztosító hálózati infrastruktúra és egyéb hálózat üzemeltetési
szolgáltatásokat,
c)
kialakítja és az ÁAFK felületen közzéteszi az ÁAFK-t használó fejlesztő szervezetek infrastruktúra szintű
hozzáférésének szabályrendszerét és az igénybevételhez kapcsolódó módszertani útmutatókat,
d)
a központi alkalmazás-szolgáltató bevonásával kialakítja és az ÁAFK, valamint az ÁAK rendszerfelületein
közzéteszi az ÁAFK és az ÁAK használatával kapcsolatos technológiai és IT biztonsági követelményeket
meghatározó módszertani ajánlásokat.
(3) A Felügyelet, a miniszter által meghatározott szakpolitikai irányelvek alapján
a)
szakmai ajánlásként honlapján közzéteszi az alkalmazásfejlesztésekkel összefüggésben a miniszter által
meghatározott szakpolitikai elveket, a központi alkalmazás-szolgáltató által kidolgozott szakmai és
technológiai követelményeket,
b)
kiadja az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványt,
c)
a fejlesztő szervezetek által készre jelentett alkalmazások átadás-átvételi eljárásában a központi
alkalmazás-szolgáltató által kiállított szakmai vélemény felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmeket elbírálja,
a felülvizsgálati eljárásban hozott döntéséről a megrendelő szervet, valamint a központi alkalmazásszolgáltatót tájékoztatja,
d)
szakmai ajánlásként honlapján közzéteszi az ÁAK-ba történő adatfeltöltést lehetővé tévő, a központi
alkalmazás-szolgáltató által kidolgozott módszertani ajánlást,
e)
közzététel előtt jóváhagyja a központi szolgáltatók által készített,
ea)
az (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában,
eb)
az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában,
ec)
a (2) bekezdés c) pontjában,
ed)
a (2) bekezdés d) pontjában
felsorolt dokumentációkat,
f)
ellátja az e rendeletben meghatározott egyéb feladatait.
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4. Az alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó egységes állami követelmények meghatározása
5. §

(1) A megrendelő szervnek az alkalmazásfejlesztések tervezése, a fejlesztő szervezet beszerzése, kiválasztása,
valamint a fejlesztési feladat megvalósítása során az 1. mellékletben foglalt szakmapolitikai alapkövetelményeket
érvényesítenie kell.
(2) Az alkalmazásfejlesztést, ideértve a fejlesztendő alkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztői és felhasználói tesztelési
eljárásokat – az e rendeletben foglalt kivételekkel – az ÁAFK-ban kell elvégezni.
(3) A Felügyelet – a megrendelő szerv által benyújtott, a 16. § (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő adatokat
tartalmazó, és a 16. § (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott követelményeket bemutató dokumentumokkal
kiegészített kérelem alapján – felmentést adhat az ÁAFK kötelező igénybevétele alól
a)
a 2014–2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források terhére megkötött
Támogatási Szerződés alapján megvalósítandó alkalmazásfejlesztés esetén, ha a megrendelő szerv által
kezdeményezett alkalmazásfejlesztés közbeszerzési eljárásban kiválasztott fejlesztő szervezettel kötött
szerződés alapján kerül megvalósításra, és a megrendelő szerv az ÁAFK kötelező igénybevételét előíró
rendelkezések rá vonatkozó alkalmazásának időpontjáig a fejlesztő szervezet kiválasztására irányuló
közbeszerzési felhívást nem tette közzé,
b)
alkalmazás-továbbfejlesztése esetén, ha a továbbfejlesztendő alkalmazás alapfejlesztése és éles üzembe
állítása az ÁAFK kötelező igénybevétele tekintetében a megrendelő szervre meghatározott alkalmazási
időpontot megelőzően már megtörtént és az alkalmazás-továbbfejlesztés ÁAFK-ban való elvégzése
érdekében szükséges migrációs feladatok, vagy az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen
hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék az alkalmazás továbbfejlesztését.
(4) A Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban rendelkezik a (3) bekezdés szerinti
felmentésről.
(5) Az alkalmazásfejlesztésekkel kapcsolatos szakigazgatási döntések megalapozott előkészítése érdekében
a költségvetési fejezetet irányító szerv, a saját és az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, valamint
a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vonatkozásában összesítve, továbbá a 2. § (5) bekezdése
esetén a nem a Kormány irányítása alá tartozó szerv vezetője minden év november 30-ig megküldi a következő évre
tervezett alkalmazás-fejlesztési feladatokról szóló fejlesztési tervét a miniszternek.
(6) Ha az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló kormányrendelet szerinti eljárásában
az e-közigazgatásért felelős miniszter az állami szerv fejlesztési tervét támogatta, az állami szerv a Felügyelet által
kiadott, az adott egyedi fejlesztést támogató tanúsítványban foglaltak szerint folytathatja le a fejleszteni kívánt
alkalmazástermék beszerzését, valamint a fejlesztést.
(7) A Felügyelet a (3) bekezdés szerinti döntését a kérelem Felügyelethez történő beérkezését követő 30 napon belül
hozza meg. A kérelem elutasítása esetén a megrendelő szerv a döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti a döntés
kézhezvételét követő 8 napon belül a Nemzetbiztonsági Kabinetnél, amely a felülvizsgálatra irányuló kérelem
Felügyelethez történő beérkezését követő 30 napon belül hozza meg döntését.
(8) A megrendelő szerv a 2014–2020 programozási időszakra rendelkezésre álló európai uniós források terhére
kezdeményezett alkalmazásfejlesztést a (3) bekezdés a) alpontjában előírt kérelem benyújtása nélkül, a Felügyelet
által kibocsátandó – felmentést tartalmazó – támogató tanúsítvány hiányában is lefolytathatja az ÁAFK-n kívül, ha
a)
a végrehajtandó alkalmazásfejlesztést érintő támogatási szerződést hivatalosan megkötötte az irányító
hatósággal és
b)
az alkalmazásfejlesztési feladat végrehajtása érdekében a fejlesztő szervezet kiválasztására irányuló
közbeszerzési felhívást az ÁAFK kötelező igénybevétele tekintetében a megrendelő szervre meghatározott
alkalmazási időpontot megelőzően közzétette.

5. Az ÁAFK létrehozása, működtetése és igénybevételének közös szabályai
6. §

(1) Az ÁAFK alkalmazás oldali fejlesztését és továbbfejlesztését a miniszterrel kötött fejlesztési típusú közszolgáltatási
szerződés keretében a központi alkalmazás-szolgáltató végzi, a központi infrastruktúra-szolgáltató által
a miniszterrel kötött fejlesztési típusú közszolgáltatási szerződés szerint létesített központi infrastruktúrán.
(2) Az ÁAFK működtetésére a központi alkalmazás-szolgáltató alkalmazás-üzemeltetési, a központi infrastruktúraszolgáltató infrastruktúra-üzemeltetési célú közszolgáltatási szerződést köt a miniszterrel.
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(3) A miniszter, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter bevonásával,
az ÁAFK fejlesztési irányai meghatározása érdekében az ágazati integrátorok által delegált személyek, a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács képviselőjének részvételével, valamint a központi alkalmazás-szolgáltató
és a központi infrastruktúra-szolgáltató bevonásával a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti munkacsoport keretében, albizottsági formában egyeztető
fórumot működtet. Az albizottságba a miniszter más, az érintett szakmai kérdések megvitatására alkalmas személyt
is meghívhat.
(4) Az ÁAFK folyamatos továbbfejlesztésének céljait az iparágban elérhető legjobb módszerek implementálásával,
az ÁAFK-ban alkalmazható új fejlesztői eszközök, technológiai elemek, nyílt forráskódú szoftverkönyvtárak,
megoldások megvizsgálásával és az ezekhez kapcsolódó állásfoglalásával, valamint az információbiztonság
területén tett javaslatok kidolgozásával a (3) bekezdés szerinti albizottság állítja össze, és értékeli azok végrehajtását.
A miniszter az ÁAFK fejlesztésére irányuló közszolgáltatási szerződés műszaki-szakmai tartalmának összeállítása
során kikéri az albizottság véleményét.
7. §

(1) Az ÁAFK keretében nyújtott szolgáltatások a 4. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja szerinti egyedi szolgáltatási
szerződésben – a 4. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában rögzített módszertan szerint – meghatározott, szakmailag
indokolt mértékű fejlesztői kapacitások költségtérítés nélkül vehetőek igénybe – a megrendelő szerv e rendelet
szerinti közszolgáltatás igénybevételére való jogosultságára tekintettel, a megrendelő szervvel a (2) bekezdésben
foglaltak szerint fennálló megbízása alapján – az eseti alkalmazásfejlesztési feladat elvégzésére jogosult fejlesztő
szervezet által.
(2) A megrendelő szerv által kiadott egyedi alkalmazásfejlesztési megbízással rendelkező szervezet – a központi
alkalmazás-szolgáltatóval az ÁAFK használatára vonatkozó egyedi szolgáltatási szerződés megkötését követően –
az ÁAFK funkcionalitásának használatával és szabályrendszerének betartásával köteles végrehajtani a fejlesztési
megbízás teljesítése érdekében szükséges alkalmazás-fejlesztési, tesztelési és bevezetési feladatokat.
(3) Az alkalmazásfejlesztést a megrendelő megbízása alapján végző fejlesztő szervezet a megrendelő szervvel
kötött vállalkozási szerződése alapján, a vállalkozási szerződésben megjelölt egyedi alkalmazásfejlesztési feladat
vonatkozásában a központi alkalmazás-szolgáltatóval és harmadik félként a megrendelő szervvel, háromoldalú
egyedi szolgáltatási szerződést köt.
(4) A (3) bekezdés szerint megkötött egyedi szolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei:
a)
a szerződő felek adatai,
b)
a szerződés időbeli hatálya,
c)
a szerződés keretében fejlesztendő alkalmazás meghatározása,
d)
a szerződés keretében igénybe vehető, térítésmentes szolgáltatások (alapszolgáltatások) köre,
e)
az alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatások (kiegészítő szolgáltatások) megjelölése, igénybevételének
feltételei és díja, valamint az elszámolásra vonatkozó szabályok,
f)
a fejlesztési környezet használatának műszaki-technikai alapfeltételei,
g)
a felek által az alkalmazásfejlesztés folyamatában közösen kijelölt fejlesztési mérföldkövek, amelyek
elérésekor a központi alkalmazás-szolgáltató előre meghatározott szempontok alapján ellenőrizni köteles,
hogy a fejlesztés előrehaladása és annak elért részeredményei összhangban állnak-e a 18. § (2) bekezdése
szerint vizsgálandó követelményekkel,
h)
a szerződő felek jogai és kötelezettségei.

8. §

(1) Az ÁAFK működtetése során a központi alkalmazás-szolgáltató biztosítja, hogy a 2. § (2)–(4) bekezdése szerint
eltérő szabályok alá tartozó, valamint – ha ezt a 2. § (5) bekezdése szerinti megrendelő szerv igényli – az általa
kezdeményezett alkalmazásfejlesztések megvalósítását közfeladatként ellátó állami fejlesztő szervezetek, vagy ilyen
közfeladat ellátásával megbízott 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok az ÁAFK által biztosított
fejlesztői környezethez alrendszerként csatlakozzanak.
(2) Az (1) bekezdés szerint csatlakozó fejlesztői alrendszer ÁAFK-val való összehangolása vagy integrációja során
biztosítani kell, hogy az ÁAFK-ban rendelkezésre álló fejlesztői eszközrendszer igénybevétele az ÁAFK-hoz
csatlakozó fejlesztői alrendszer számára költségmentesen történjen.
(3) A központi alkalmazás-szolgáltató az ÁAFK technológiai elemeinek működését folyamatosan figyelemmel kíséri,
az ÁAFK-ban alkalmazott megoldásokat rendszeresen felülvizsgálja. Ezen tevékenysége során együttműködik
az ÁAFK-ban fejlesztést végző szervezetekkel.
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6. Az ÁAK létrehozása, működtetése és az adatfeltöltés közös szabályai
9. §

(1) Az ÁAK alkalmazás oldali fejlesztését és továbbfejlesztését a miniszterrel kötött fejlesztési típusú közszolgáltatási
szerződés keretében a központi alkalmazás-szolgáltató végzi, a központi infrastruktúra-szolgáltató által
a miniszterrel kötött fejlesztési típusú közszolgáltatási szerződés keretében létesített központi infrastruktúrán.
(2) Az ÁAK működtetésére a központi alkalmazás-szolgáltató alkalmazás-üzemeltetési, a központi infrastruktúraszolgáltató infrastruktúra-üzemeltetési célú közszolgáltatási szerződést köt a miniszterrel.
(3) Az ÁAK-ban létre kell hozni és naprakészen kell vezetni – az e rendeletben szabályozott eltérésekkel – a közfeladatok
ellátására, támogatására vagy kiszolgálására szolgáló alkalmazások funkcionális, szakmai, tartalmi és műszaki
jellemzőire vonatkozó információkat tartalmazó központi adatbázist.
(4) Az ÁAK-ban nyilvántartott alkalmazásokra vonatkozóan a következő adatkategóriákban kell adatokat nyilvántartani:
a)
az alkalmazást használó szerv, szervezet adatai,
b)
az alkalmazást üzemeltető szerv, szervezet adatai,
c)
az alkalmazás tulajdonosának adatai,
d)
az alkalmazást fejlesztő szervezet adatai,
e)
az alkalmazás általános adatai, különös tekintettel a kapcsolódó jogszabályi előírásokra,
f)
az alkalmazás általános működésének leírása, működési kézikönyve,
g)
az alkalmazás műszaki tartalmára vonatkozó adatok,
h)
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti biztonsági
osztály,
i)
az alkalmazással kapcsolatban álló rendszerek és alkalmazások felsorolása.
(5) Az ÁAK-ban nyilvántartott és a (4) bekezdés szerinti adatkategóriákban gyűjtött adatoknak elegendőnek és
alkalmasnak, továbbá a megrendelő szervek számára közvetlenül hozzáférhetőnek kell lenniük annak érdekében,
hogy a nyilvántartott alkalmazások előzetes szakmai, tartalmi és funkcionális vizsgálata alapján az új igényként
megjelenő alkalmazásfejlesztések ÁAFK-ban történő lefolytatásának szükségessége, illetve lehetősége
a megrendelő szerv, valamint az eljárásban részt vevő egyéb szervezetek számára objektív módon megítélhető
legyen.
(6) Az ÁAK-hoz közvetlen elektronikus hozzáférést kell biztosítani a Felügyelet, az e-közigazgatási és informatikai
fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter, a központi alkalmazás-szolgáltató, az ágazati integrátorok, valamint
a megrendelő szervek részére.

10. §

(1) A 9. § (4) bekezdésében meghatározott adatkategóriákban szereplő adatok ÁAK-ba való ősfeltöltését, majd
az adattartalom folyamatos karbantartását az adattartalom valódiságáért és naprakészségéért felelős, a 2. § (1) és
(5) bekezdése szerinti szerv végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adattartalom karbantartási kötelezettség alól kivételt képeznek az egyes alkalmazások
– katalógusban szereplő – paramétereinek azon módosításai, amelyek az adott alkalmazás ÁAFK-ban való
továbbfejlesztése során bekövetkezett változásokból adódnak. Ezekben az esetekben az érintett adatok
aktualizálását a központi alkalmazás-szolgáltató végzi el.

11. §

(1) Az ÁAK adatszerkezetének rendszeres felülvizsgálatát, adattisztítását szolgáló feladatokat, továbbá az ÁAFK-ban
újonnan fejlesztett vagy továbbfejlesztett – és a 18. § (5) bekezdése szerint kiadott szakmai véleményben, vagy
a Felügyelet általi felülvizsgálati eljárásban megfelelőnek minősített – alkalmazások ÁAK-ba történő feltöltését
– a szakmai vélemény kiadását, illetve a Felügyelet döntését követő 8 napon belül – a központi alkalmazásszolgáltató hajtja végre.
(2) Az ÁAFK igénybevétele nélkül fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazások tekintetében az ÁAK adatainak
– a központi alkalmazás-szolgáltató által biztosított elektronikus rendszeren keresztül történő – naprakészen tartása
az alkalmazás fejlesztését vagy továbbfejlesztését kezdeményező, vagy – ha az alkalmazást nem a fejlesztés, vagy
a továbbfejlesztést kezdeményező szerv működteti – az alkalmazást működtető állami szerv feladata.
(3) Az ÁAK-ban nem szereplő alkalmazások – az e rendeletben meghatározott kivételekkel – nem telepíthetőek sem
központi, sem az érintett állami szerv által működtetett saját, sem pedig más szerv által, de az érintett állami szerv
érdekében vagy javára működtetett elkülönült állami infrastruktúra környezetbe.
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7. Az alkalmazásfejlesztések előkészítésének szabályai
12. §

(1) Az alkalmazásfejlesztések közfeladatok ellátásához való illeszkedéséről, a felmerülő fejlesztési igények
vonatkozásában az ágazati szakpolitikai követelmények érvényesülésének biztosításáról, a tervezett fejlesztések
tárgya szerint a feladat- és hatáskörében érintett miniszter (a továbbiakban: szakpolitikáért felelős miniszter)
az általa írásban kijelölt egy vagy több ágazati integrátor útján gondoskodik.
(2) A szakpolitikáért felelős miniszter az ágazati integrátori feladatokra – a szervezet feladatkörébe utalt
alkalmazásfejlesztési tárgyterületek meghatározásával – kijelölt szervezetet – a felelős vezető és szakmai
kapcsolattartó személyek megjelölésével – a Felügyeletnek jelenti be. A Felügyelet a bejelentéstől számított
5 napon belül tájékoztatja a központi alkalmazás-szolgáltatót a bejelentésről és a bejelentésben közölt adatokról.
(3) Ágazati integrátorként kijelölhető bármely, a szakpolitikáért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv vagy annak valamely szervezeti egysége, továbbá a felügyelete vagy irányítása alá tartozó
100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság.
(4) A központi alkalmazás-szolgáltató és a kijelölt ágazati integrátor a (2) bekezdés szerinti bejelentéstől számított
30 napon belül együttműködési megállapodást köt az ágazati integrátor ÁAFK-hoz és ÁAK-hoz történő
– az e rendelet szerinti feladatainak ellátásához szükséges mértékű – közvetlen hozzáférési jogosultságának
biztosítása, valamint az e rendelet szerinti feladataik összehangolása érdekében.
(5) Ha a szakpolitikáért felelős miniszter az ágazati integrátor kijelölését megszünteti, erről a (2) bekezdésben
meghatározott módon 5 napon belül értesíti a Felügyeletet.

13. §

(1) A megrendelő szerv a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti támogató tanúsítvány kiadását megelőző előkészítő
szakaszban beszerzi az alkalmazásfejlesztés tárgya szerint kijelölt ágazati integrátor előzetes szakmai támogató
nyilatkozatát.
(2) Az ágazati integrátor az előzetes szakmai támogató nyilatkozat kiadásával kapcsolatos eljárásában vizsgálja
a fejlesztendő alkalmazás
a)
ágazati szakpolitikával való összeegyeztethetőségét,
b)
ágazatban már működő, az alkalmazás tárgyával összefüggő informatikai szakrendszerekkel való összhangját
és szükség szerinti összeilleszthetőségét, integrálhatóságát,
c)
támogatni kívánt közfeladathoz való illeszkedését, szakmai és funkcionális megfelelőségét,
d)
szakmai támogathatóságát az ágazati szakpolitikáért felelős miniszter által meghatározott ágazati
követelmények szempontjából.
(3) Az ágazati integrátor feladata ellátásának rendjét a szakpolitikáért felelős miniszter határozza meg. A miniszter
e feladatkörében rendelkezhet arról, hogy az ágazati integrátor közvetlen támogatást nyújt a megrendelő szerv
14. §-ban foglalt feladatának ellátása érdekében.

14. §		
A megrendelő szerv – az ágazati integrátor előzetes támogató nyilatkozata birtokában – az ÁAK-ban műszaki
szakmai és funkcionalitási szempontból előzetesen ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e már olyan állami érdekű
alkalmazás, amely közvetlenül alkalmas, vagy a rendelkezésre álló állami informatikai fejlesztői kapacitások
igénybevételével alkalmassá tehető a felmerült fejlesztési igény kielégítésére.
15. §

(1) A megrendelő szerv az alkalmazásfejlesztés engedélyezését megelőző előkészítő szakaszban köteles beszerezni
a központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolását.
(2) A megrendelő szervnek az (1) bekezdés szerinti igazolás beszerzése érdekében a központi alkalmazás-szolgáltató
részére elektronikus úton rendelkezésre kell bocsátania a 16. § (3) bekezdésében szereplő dokumentációt.
(3) A központi alkalmazás-szolgáltató az igazolás kiadása érdekében vizsgálja, hogy
a)
a megrendelő szerv a feladat kiírása során teljes körűen érvényre juttatta-e az egységes állami
követelményrendszerben szereplő előírásokat,
b)
a megrendelő szerv beszerezte-e az ágazati integrátor előzetes szakmai szempontú támogató nyilatkozatát,
c)
a megrendelő szerv elvégezte-e a szükséges ellenőrzéseket az ÁAK-ban,
d)
a fejlesztendő alkalmazás funkcionalitását tekintve nem helyettesíthető-e az állam tulajdonában lévő más
alkalmazásokkal,
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e)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

már meglévő alkalmazás állami fejlesztői kapacitások felhasználása mellett alkalmassá tehető-e
a megrendelői igény kielégítésére,
f)
a fejlesztendő alkalmazás állami infrastruktúra környezetbe való illesztése – a központi infrastruktúraszolgáltató szakmai véleménye alapján – nem ütközik-e a központi infrastruktúra-szolgáltató által
felügyelt és működtetett, valamint a központi infrastruktúrákkal összekapcsolt, más által működtetett
állami infrastruktúrákkal kapcsolatban meghatározott technológiai és kormányzati konszolidációs
követelményekbe.
A központi alkalmazás-szolgáltató a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül állítja ki az (1) bekezdés szerinti
támogató igazolást a megrendelő szerv részére.
Ha a központi alkalmazás-szolgáltató az igazolás kiállítását a (3) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján
megtagadja, a megrendelő szerv
a)
az alkalmazásfejlesztési igényétől elállhat,
b)
a központi alkalmazás-szolgáltató által adott indoklás alapulvételével a megrendelői igények módosításával,
vagy az előkészítési folyamat során elvégzett feladatok ismételt végrehajtását követően, az igazolás kiadására
irányuló új eljárást kezdeményezhet, vagy
c)
ha az igazolás kiállításának megtagadásával nem ért egyet, a megtagadás felülvizsgálatát kérheti
a Felügyelettől, a megtagadásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül.
A Felügyelet az (5) bekezdés c) pontja szerinti eljárása során a központi alkalmazás-szolgáltatótól haladéktalanul
beszerzi a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat. A Felügyelet a felülvizsgálati kérelemről a kérelem beérkezését
követő 8 napon belül dönt.
Ha az (1) bekezdés szerinti igazolás kiállítását a központi alkalmazás-szolgáltató arra alapozva tagadja meg,
hogy az ÁAK-ban már szerepel olyan alkalmazás, amelynek a gazdaságossági követelmények érvényesülésének
biztosításával történő továbbfejlesztésével a fejleszteni kívánt új alkalmazás vagy funkció létrehozható, úgy
az ÁAK-ban már szereplő, a központi alkalmazás-szolgáltató által megjelölt alkalmazást működtető szervezet köteles
együttműködni a megrendelő szervvel a már létező alkalmazás továbbfejlesztése érdekében.
Ha az alkalmazást működtető szervezet a (7) bekezdésben foglalt szakmai együttműködést nem biztosítja
a megrendelő szerv számára, azt a megrendelő szerv haladéktalanul jelzi a Felügyelet felé.
A megrendelő szerv (8) bekezdés szerinti jelzése esetén a Felügyelet írásban, az együttműködés teljesítésére
vonatkozó tájékoztató válaszlevél megküldésének kötelezettsége előírásával, az alkalmazást működtető szervezet
felügyeleti szervének egyidejű értesítése mellett felszólítja az alkalmazást működtetőt, hogy működjön együtt
a megrendelő szervvel a (7) bekezdésben foglaltak szerint.

8. Az alkalmazásfejlesztések megindításának kezdeményezése
16. §

(1) A megrendelő szerv az általa igényelt alkalmazásfejlesztés ÁAFK-ban történő lebonyolításának Felügyelet általi
jóváhagyását a 13–15. §-ban foglalt előkészítő eljárás lefolytatását követően, az egyedi alkalmazásfejlesztés
ÁAFK-ban történő megindításának jóváhagyására irányuló kérelem Felügyelethez történő benyújtásával
kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a megrendelő szerv nevét,
b)
a megrendelő szerv által kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
c)
a 15. § (1) bekezdése szerinti igazolást,
d)
a megrendelő által igényelt fejlesztéshez kapcsolódó, (3) bekezdés szerinti szakmai dokumentációt.
(3) A megrendelő szerv által a Felügyelethez benyújtandó szakmai dokumentációnak tartalmaznia kell:
a)
a fejleszteni kívánt alkalmazás tervezett műszaki-technológiai és funkcionális leírását,
b)
a megrendelő szerv nyilatkozatát és az általa előzetesen elvégzett vizsgálat szakmai indokolását arra
vonatkozóan, hogy
ba)
az általa fejleszteni tervezett funkcionalitású alkalmazás az ÁAK-ban nem szerepel, illetve nincs
olyan, az ÁAK-ban szereplő állami tulajdonú alkalmazás, amely a gazdaságossági követelmények
érvényesülésének biztosításával alkalmassá tehető az általa megvalósítani tervezett igény
kielégítésére, vagy
bb)
az ÁAK-ban elvégzett ellenőrzése során megállapította, hogy létezik az általa kifejleszteni tervezett
funkcionalitású alkalmazáshoz hasonló – állami tulajdonban lévő – zárt vagy nyílt forráskódú
termék, amelynek továbbfejlesztését, átalakítását tervezi,
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c)
a b) pont szerinti kérdésben az ágazati integrátor állásfoglalását és ennek indoklását,
d)
a 13. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
e)
az 1. melléklet szerinti követelmények tervezett érvényesítésének bemutatását.
(4) Ha a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a Felügyelet az alkalmazásfejlesztés vonatkozásában annak
megvalósítását támogató tanúsítványt ad ki, egyéb esetben a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül
– 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel a megrendelő szervet. A Felügyelet eljárásának határideje 15 nap,
amely a hiánypótlás határidejével meghosszabbodik.
(5) A Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiadását megtagadja, ha
a)
a központi alkalmazás-szolgáltató a 15. § (1) bekezdése szerinti igazolást nem állította ki és azt a Felügyelet
a 15. § (5) bekezdés c) pontja szerinti felülvizsgálata során sem pótolta,
b)
a hiánypótlás során a megrendelő szerv nem teljesítette a Felügyelet által a (4) bekezdés szerinti hiánypótlási
felhívásban meghatározottakat,
c)
a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telt el.

9. Az alkalmazásfejlesztések végrehajtása
17. §

(1) Az alkalmazásfejlesztés végrehajtását – az 5. § (8) bekezdésében és a 13. alcímben szabályozott kivétellel – kizárólag
a Felügyelet által kibocsátott,
a)
az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány birtokában lehet megkezdeni az ÁAFK-ban,
vagy
b)
az ÁAFK igénybevétele alóli felmentést tartalmazó támogató tanúsítvány alapján lehet megkezdeni
az ÁAFK-n kívül.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján végzett alkalmazásfejlesztésekre az 5. § (1) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében,
a 10. §-ban, a 11. § (2) és (3) bekezdésében, a 12–16. §-ban, valamint a 18. §-ban és a 19. §-ban foglaltakat alkalmazni
kell.
(3) A központi alkalmazás-szolgáltató – az ágazati integrátor bevonásával – az alkalmazásfejlesztés végrehajtásának
időszakában a 7. § (4) bekezdés g) pontja szerint meghatározott ütemterv és szempontrendszer alapján ellenőrzi
az alkalmazásfejlesztés megvalósítását.
(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtása során a központi alkalmazás-szolgáltató azt állapítja meg, hogy
az alkalmazásfejlesztést végrehajtó fejlesztő szervezet a jogszabályban, vagy az alkalmazásfejlesztés megvalósítása
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő módon végzi
az alkalmazásfejlesztést, erről – a Felügyelet értesítése mellett – soron kívül tájékoztatja a megrendelő szervet.

10. A műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás lefolytatásának szabályai
18. §

(1) A megrendelő szervnek a fejlesztő szervezet által készre jelentett alkalmazás műszaki-szakmai átadás-átvételére
irányuló eljárásába – függetlenül attól, hogy a készre jelentett alkalmazást az ÁAFK-ban vagy azon kívül
fejlesztették – a központi alkalmazás-szolgáltatót be kell vonnia.
(2) A központi alkalmazás-szolgáltató az (1) bekezdés szerinti eljárásban
a)
meggyőződik arról, hogy a megrendelő szerv az alkalmazás műszaki-szakmai átvétele során a szükséges
szakmai megfelelőségi ellenőrzéseket, teszteléseket elvégezte-e,
b)
megvizsgálja, hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e az egységes állami követelményrendszerre épülő
szakmapolitikai követelményekben, valamint az ez utóbbin alapuló fejlesztési-szakmai követelmény- és
szabályrendszernek.
(3) Az elkészült alkalmazás szakmai tartalmának és szakmapolitikai igényeknek való megfelelőségét, a központi
alkalmazás-szolgáltató felkérése alapján az ágazati integrátor vizsgálja, és az elkészült alkalmazásnak a 13. §
(2) bekezdésében foglalt előzetes szakmai szempontokkal való összeegyeztethetőségéről és a fejlesztéssel
összefüggésben meghatározott szakmai követelményeknek való megfeleléséről megfelelőségi nyilatkozatot állít
ki, amelyet megküld – a központi alkalmazás-szolgáltató felkérését követő legkésőbb 8 napon belül – a központi
alkalmazás-szolgáltató részére.
(4) A központi alkalmazás-szolgáltató – ha ez az (5) bekezdés szerinti szakmai véleményének kialakítása érdekében
szükséges – szakmai véleményt köteles beszerezni a központi infrastruktúra-szolgáltatótól, aki a szakmai
véleményét a megkereséstől számított 5 napon belül köteles a központi alkalmazás-szolgáltató részére megküldeni.
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(5) A központi alkalmazás-szolgáltató a lefolytatott vizsgálata eredményéről az (1) bekezdés szerinti eljárásba vonásától
számított legkésőbb 15 napon belül – a Felügyelet részére történő egyidejű megküldés mellett – megfelelőségi
szakmai véleményt bocsát ki a megrendelő szerv részére.
(6) Ha a központi alkalmazás-szolgáltató a vizsgálata alapján „nem megfelelő” minősítést tartalmazó szakmai véleményt
bocsát ki, a megrendelő szerv – ha nem él a (8) bekezdésben biztosított jogával – köteles a szakmai véleményben
megjelölt hiányosságok pótlására észszerű póthatáridő tűzésével felszólítani a fejlesztést végző szervezetet.
(7) Ha a (6) bekezdés szerint nyitva álló póthatáridő alatt a fejlesztő szervezet által végrehajtott hiánypótlást követően
megismételt vizsgálata alapján a központi alkalmazás-szolgáltató ismételten „nem megfelelő” minősítést tartalmazó
szakmai véleményt bocsát ki, vagy a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a fejlesztett
alkalmazás átvételét a megrendelő szerv köteles megtagadni.
(8) Ha a megrendelő szerv a központi alkalmazás-szolgáltató (6) bekezdés szerinti szakmai véleményével nem ért egyet,
felülvizsgálatát kérheti a Felügyelettől a szakmai vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül.
(9) A szakmai vélemény felülvizsgálatára irányuló kérelemhez a megrendelő szerv a Felügyelet részére köteles
benyújtani
a)
a központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményét,
b)
a szakmai vélemény felülvizsgálatára irányuló, részletes indokolással ellátott kérelmet, és az ezt alátámasztó
dokumentumokat.
(10) A Felügyelet szakmai vélemény felülvizsgálatára irányuló eljárásában hiánypótlásra nincs lehetőség.
(11) Ha álláspontja kialakításához szükséges, a Felügyelet a szakmai vélemény felülvizsgálatára irányuló kérelem
beérkezésétől számított 5 napon belül intézkedik a fejlesztéssel érintett területen működő ágazati integrátor
állásfoglalásának beszerzése érdekében. Az ágazati integrátor írásbeli állásfoglalását a megkeresés kézhezvételétől
számított 5 napon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek.
(12) A Felügyelet a szakmai vélemény felülvizsgálatával kapcsolatos döntését a felülvizsgálatra irányuló kérelem
kézhezvételétől számított 15 napon belül hozza meg, és arról haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt és
a központi alkalmazás-szolgáltatót.

11. Az ÁAFK és az ÁAK igénybevételével kapcsolatos informatikai biztonsági szabályok
19. §

(1) A központi infrastruktúra-szolgáltató – a központi alkalmazás-szolgáltató bevonásával – kialakítja az ÁAFK és az ÁAK
igénybevételével kapcsolatos informatikai biztonsági követelményeket meghatározó módszertani ajánlásokat.
(2) Az ÁAFK és az ÁAK igénybevételével kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 5. és 6. §-ában foglalt védelmi
intézkedések megtételének kötelezettsége a központi alkalmazás-szolgáltatót terheli az alkalmazás- és platform
szolgáltatásokba (SaaS és PaaS) tartozó rendszerelemek és az ezekkel szorosan összefüggő eljárások, valamint
az ezeket kezelő és karbantartó személyzet vonatkozásában.
(3) Az ÁAFK és az ÁAK igénybevételével kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában az Ibtv. 5. és 6. §-ában
foglalt védelmi intézkedések megtételének kötelezettsége a központi infrastruktúra-szolgáltatót terheli
az alapinfrastruktúra szolgáltatásba (IaaS) tartozó rendszerelemek és az ezekkel szorosan összefüggő eljárások,
valamint az ezeket kezelő és karbantartó személyzet vonatkozásában.
(4) Az ÁAFK és az ÁAK rendszerelemei tekintetében az Ibtv. szerinti biztonsági osztályba sorolási kötelezettség
– a (3) bekezdésben meghatározott, alapinfrastruktúra szolgáltatásba tartozó rendszerelemeknek a központi
infrastruktúra-szolgáltató általi besorolását követően – a központi alkalmazás-szolgáltatót terheli.
(5) Az ÁAFK és az ÁAK igénybevételével kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában az Ibtv. 5. és 6. §-ában foglalt
védelmi intézkedések megtételének SaaS – PaaS – IaaS szintek összehangolásának kötelezettsége a központi
alkalmazás-szolgáltatót terheli.

12. A soron kívüli alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó speciális szabályok
20. §

(1) Soron kívüli alkalmazásfejlesztés során a 16. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
az ilyen alkalmazásfejlesztés a 13–15. §-ban előírtak előzetes lefolytatása nélkül, a soron kívüli alkalmazásfejlesztési
igény Felügyelethez történő, indoklással kiegészített bejelentése után a Felügyeletnek a soron kívüliség fennállása
tudomásul vételét tartalmazó előzetes támogató tanúsítványa kiadását követően megkezdhető. A Felügyelet
a soron kívüliség fennállásának tudomásul vételén alapuló előzetes támogató tanúsítványt a bejelentés megfelelő
tartalommal történő benyújtását követő 5 napon belül bocsátja ki a megrendelő szerv részére.

37088

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

(2) A megrendelő szerv soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén a 13–15. §-ban előírt eljárási és dokumentációs
kötelezettségeket a Felügyelet által az előzetes támogató tanúsítványban meghatározott határidőn belül,
utólagos eljárásban (a továbbiakban: utólagos eljárás) pótolja. A 18. és 19. §-ban foglaltakat a soron kívüli
alkalmazásfejlesztések során alkalmazni kell.
(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti utólagos eljárásban a 16. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(4) Ha az utólagos eljárás során a Felügyelet – a 16. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel – megtagadja
az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiadását, a soron kívüli alkalmazásfejlesztés során
létrejött eredménytermék kormányzati infrastruktúra környezetbe nem implementálható, a megkezdett vagy
végrehajtott implementálását vissza kell vonni, továbbá az alkalmazásfejlesztés során létrehozott alkalmazás nem
vehető nyilvántartásba az ÁAK-ban.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak esetén a soron kívüli alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatban felmerült költségeket és
az okozott károkat a megrendelő szerv viseli.
(6) A Felügyelet (4) bekezdésben foglalt döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a megrendelő szerv
a központi alkalmazás-szolgáltató bevonásával köteles megvizsgálni, hogy a kormányzati infrastruktúra környezetbe
nem implementálható alkalmazás – annak továbbfejlesztése útján – alkalmassá tehető-e az implementálásra.
(7) Ha a (6) bekezdésben foglalt vizsgálat alapján az elkészült alkalmazás továbbfejlesztésével sem biztosítható
az alkalmazás felhasználhatósága, a megrendelő szerv az e §-ban foglalt szabályok szerint kezdeményezheti azonos
tárgyban alkalmazásfejlesztés megindítását a Felügyeletnél.

13. A rendvédelmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági és diplomáciai alkalmazásokra vonatkozó eltérő
szabályok
21. §

(1) E rendelet rendelkezéseit jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a
a)
polgári nemzetbiztonsági,
b)
honvédelmi,
c)
katonai nemzetbiztonsági [a b) és c) pont a továbbiakban együtt: honvédelmi és katonai nemzetbiztonsági],
d)
rendvédelmi,
e)
diplomáciai és konzuli
feladatokat ellátó szervezeteknek az a)–e) pont szerinti alapfeladataik ellátását – elkülönült célú hálózathoz
kapcsolódva, vagy annak igénybevétele nélkül – közvetlenül támogató informatikai szakrendszerekkel kapcsolatos
alkalmazásfejlesztéseire, valamint az a)–e) pont alá nem tartozó – elkülönült célú hálózathoz kapcsolódva vagy
annak igénybevétele nélkül működő – olyan informatikai rendszereikkel kapcsolatos alkalmazásfejlesztéseikre,
amelyek olyan kódolási, rendszerkapcsolati, működési-logikai, illetve egyéb fejlesztés technológiai megoldásokkal
készültek, vagy ilyen megoldásokat tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése közvetlenül sértheti vagy
veszélyeztetheti az a)–e) pontban felsorolt védett érdekeket (a továbbiakban együtt: kiemelt alkalmazásfejlesztések).
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő megrendelő szerv alkalmazásfejlesztése kiemelt alkalmazásfejlesztésnek minősül,
ha igazolni tudja, hogy az általa kezdeményezett alkalmazásfejlesztés olyan kódolási, rendszerkapcsolati, működésilogikai, illetve egyéb fejlesztés technológiai megoldásokkal készült vagy megoldásokat tartalmaz, amelyek mások
általi megismerése közvetlenül sértheti vagy veszélyeztetheti az (1) bekezdés a)–e) pontjában felsorolt védett
érdekeket.

22. §

(1) A kiemelt alkalmazásfejlesztések esetében a Kormány a központi felügyeleti feladatok ellátására a minisztert jelöli
ki. A miniszter eljárására a Felügyelet eljárására vonatkozó szabályokat a 13. és 14. alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A kiemelt alkalmazásfejlesztések esetében a központi alkalmazás-szolgáltató e rendeletben foglalt feladatait
a miniszter által létrehozott bizottság látja el.
(3) A bizottság tagja a miniszter és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter
által kijelölt személy. Tagja lehet a 3. § (1) bekezdése szerinti szerv alkalmazottja, valamint az érintett megrendelő
szervnek megfelelő ágazati integrátor által delegált személy. A tagoknak nemzetbiztonsági ellenőrzésen kell
átesniük és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel kell rendelkezniük.
(4) A 3. § (1) bekezdése szerinti szerv alkalmazottját a bizottságban végzett munkájával összefüggésben a 3. §
(1) bekezdése szerinti szervnél munkáltatói jogkört gyakorló személy nem utasíthatja.
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(5) A honvédelmi és katonai nemzetbiztonsági célú információs szakrendszerek fejlesztésével, illetve
továbbfejlesztésével kapcsolatos bizottsági eljárásba – a bizottság tagjaként – kötelezően be kell vonni
a honvédelemért felelős miniszter képviseletében eljáró személyt.
(6) A polgári hírszerzési célú információs szakrendszerek fejlesztésével, illetve továbbfejlesztésével kapcsolatos
bizottsági eljárásba – a bizottság tagjaként – kötelezően be kell vonni a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszter képviseletében eljáró személyt.
(7) A bizottság működési feltételeit a miniszter által vezetett minisztérium biztosítja, működési szabályait a miniszter
határozza meg.
23. §

(1) A 21. § (1) bekezdése szerinti szakrendszereket működtető szerv a 10. §-ban és a 11. §-ban, valamint a 26. §-ban
előírt feladatokat a saját feladatkörében működtetett lokális ÁAK-ban köteles ellátni. A lokális ÁAK létrehozását
a központi alkalmazás-szolgáltató biztosítja, az a Kormányzati Adatközponttól független infrastruktúrán valósul meg
és külső adatcserét nem végez.
(2) A 21. § (1) bekezdése szerinti szakrendszereket működtető szerv által újonnan fejlesztett alkalmazásoknak
az (1) bekezdés szerinti lokálisan vezetett ÁAK-ban történő feltöltését, az (1) bekezdés szerinti lokális ÁAK teljes körű
tartalomkezelését, valamint a 9. § (4) bekezdése szerinti adatszerkezet szerinti folyamatos adattisztítást és naprakész
adatkarbantartást a 21. § (1) bekezdése szerinti szakrendszereket működtető szerv végzi.
(3) A miniszter, valamint a bizottság a lokális ÁAK-ba betekintési joggal rendelkezik.
(4) A 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti honvédelmi és katonai nemzetbiztonsági célú információs
szakrendszerek érdekében létrehozott lokális ÁAK vonatkozásában a miniszter a betekintési jogát a honvédelemért
felelős miniszterrel együttesen gyakorolja.

14. Az ÁAFK igénybevétele alóli mentesítés
24. §

(1) A 21. § szerinti szakrendszerek fejlesztése vagy továbbfejlesztése vonatkozásában a miniszter az e-közigazgatási
és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszterrel a bizottság javaslatának mérlegelését követően
együtt dönt az 5. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alóli mentességről. A miniszter és az e-közigazgatási és
informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter eltérő álláspontja esetén – a miniszter haladéktalanul
előterjesztett kérelmére – a Nemzetbiztonsági Kabinet hozza meg a döntést.
(2) Ha a honvédelemért felelős miniszter vagy a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter nem ért
egyet a miniszter és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter – a honvédelmi
és katonai nemzetbiztonsági célú információs szakrendszerek, illetve az Információs Hivatal nemzetbiztonsági célú
információs szakrendszerei fejlesztésével, illetve továbbfejlesztésével kapcsolatosan – az (1) bekezdés alapján hozott
döntésével, 30 napon belül, vagy legkésőbb a Nemzetbiztonsági Kabinet soron következő rendes ülésén kérheti
annak felülvizsgálatát a Nemzetbiztonsági Kabinettől.
(3) Nem alapozza meg az (1) bekezdés szerinti mentesség megállapítását önmagában az a körülmény, ha a 21. §
szerinti szakrendszerben az éles üzemi működés során minősített, szenzitív vagy egyéb okból védett adatot
kezelnek, dolgoznak fel, illetve mentenek vagy archiválnak, vagy ilyen adatokkal kapcsolatos feladatokat terveznek
a fejlesztendő alkalmazás keretében ellátni.
(4) A mentességre irányuló kérelmet a 21. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott – továbbfejlesztési igény esetén a már
működő, új szakrendszer esetén a fejlesztést igénylő – szakrendszer működtetője terjeszti elő a miniszternél.
(5) A miniszter és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter a mentességre
irányuló kérelem előterjesztésétől számított 30, a Nemzetbiztonsági Kabinet a mentességre irányuló kérelem
előterjesztésétől számított 60 napon belül hozza meg az (1) bekezdés szerinti döntését.
(6) A miniszter és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (1) bekezdés
szerinti, vagy a Nemzetbiztonsági Kabinet (1) vagy (2) bekezdés alapján hozott döntésétől számított 5 napon belül
a miniszter – ha a döntés értelmében a fejlesztés vagy a továbbfejlesztés az ÁAFK igénybevétele nélkül elvégezhető,
akkor az 5. § (4) bekezdésének alkalmazásával – intézkedik a Felügyelet felé az alkalmazásfejlesztés megvalósítását
támogató tanúsítvány kibocsátására.
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15. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
26. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépését követően
kezdeményezett informatikai fejlesztések esetében kell alkalmazni.
(2) Az 5. §-ban, a 7. §-ban, a 8. §-ban és a 12–24. §-ban foglaltakat
a)
a központi alkalmazás-szolgáltató és a központi infrastruktúra-szolgáltató által kezdeményezett,
a közfeladatok ellátása érdekében szükséges informatikai alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazástovábbfejlesztésekre vonatkozóan 2019. szeptember 1-jétől,
b)
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által kezdeményezett, a közfeladatok
ellátása érdekében szükséges informatikai alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre
2020. január 1-jétől,
c)
a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által kezdeményezett, a közfeladatok ellátása
érdekében szükséges informatikai alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre vonatkozóan
2020. szeptember 1-jétől
kell alkalmazni.
(3) A 10. § (1) bekezdésében előírt ősfeltöltést az állami érdekű alkalmazásokat működtető állami szervezeteknek
– az e rendeletben meghatározott kivételekkel – az őket irányító minisztériumokkal közösen, az egyéb
szervezeteknek önállóan kell végrehajtaniuk a központi alkalmazás-szolgáltató által biztosított elektronikus
rendszeren keresztül e rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül.
(4) A 10. §-ban meghatározottak szerint végrehajtott ősfeltöltést követően az ÁAK-ban szereplő alkalmazásokon kívüli
egyéb alkalmazások 2019. április 1-jét követően közfeladat ellátásának támogatására nem vehetők igénybe, azok
üzemeltetésére vagy továbbfejlesztésére állami vagy európai uniós támogatásból származó költségvetési forrás
nem használható fel.
(5) A központi alkalmazás-szolgáltató – a központi infrastruktúra-szolgáltatóval és az állami infrastruktúrákon
alkalmazásokat működtető szervezetekkel együttműködve – legkésőbb 2019. április 30-ig köteles felülvizsgálni
az állami infrastruktúrákon futó alkalmazásokat és azokat összevetni az ÁAK-ba feltöltött alkalmazásokkal.
(6) Az (5) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a központi alkalmazás-szolgáltató – a 6. § (3) bekezdése szerinti
albizottság bevonásával – az azonos igények kiszolgálására alkalmas alkalmazások közül kiválasztja az ÁAK-ban
szereplő alkalmazást, amelyet az adott igényre vonatkozó fejlesztés mérlegelése esetén figyelembe kell venni.
A javasolt alkalmazást a miniszter – az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős
miniszter egyetértésével – hagyja jóvá, a jóváhagyott javaslat alapján a központi alkalmazás-szolgáltató az ÁAK-ban
az alkalmazást a fejlesztés mérlegelése tekintetében jóváhagyottként megjelöli.
(7) A központi infrastruktúra-szolgáltató és az állami infrastruktúrákon alkalmazásokat működtető szervezetek
az (5) bekezdésben foglalt feladat ellátása érdekében legkésőbb 2019. február 28-ig a központi alkalmazásszolgáltató részére rendelkezésre bocsátják az állami infrastruktúrákon futó alkalmazásokra vonatkozó
információkat, a központi alkalmazás-szolgáltató által megadott adatstruktúrában.
(8) A központi alkalmazás-szolgáltató – a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az (5) bekezdés alapján
elvégzett ellenőrzéséről 2019. június 30-ig adatszolgáltatást készít a miniszter részére.

27. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

28. §

(1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61/A. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Közbesz. R.)
a) 4. § (2) bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére, valamint üzemeltetésére
vonatkozó támogatási kérelem esetén, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett a Közbesz. R.
1. mellékletében szerepel, az e-közigazgatásért felelős miniszternek,
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b) 4/A. §-a szerinti esetben a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszternek, valamint az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (a továbbiakban: EÜF)
az irányító hatóság véleményezési jogot biztosít a támogatási kérelem elbírálása során.”
(2) Az R1. a következő 101/B. §-sal egészül ki:
„101/B. § (1) Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint
az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
ÁAFK Kr.) hatálya alá tartozó szervezet esetében, az ÁAFK Kr. szerinti alkalmazásfejlesztés vonatkozásában csak akkor
kezdeményezhető a 101. § (5) bekezdése szerinti ellenőrzés, ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett
az ÁAFK Kr. szerinti támogató tanúsítványt is beszerezte.
(2) Az ÁAFK Kr. szerinti soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány helyett a soron
kívüliség bejelentése is mellékelhető. Ha a támogató tanúsítványt az ÁAFK Kr. szerinti szerv a 101. § (5) bekezdése
szerinti előterjesztés elbírálásának ideje alatt megadta vagy megtagadta, az (1) bekezdés szerinti szervezet köteles
azt az irányító hatóság részére soron kívül megküldeni.”
(3) Az R1. a következő 201/V. §-sal egészül ki:
„201/V. § E rendeletnek az ÁAFK Kr. 28. § (1) és (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit akkor kell alkalmazni,
ha az adott szervezet vonatkozásában az ÁAFK Kr. 26. § (2) bekezdése az ÁAFK Kr. 5. §, 7. §, 8. § és 12–24. §
rendelkezései alkalmazását elrendelte.”
29. §

(1) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az e-közigazgatásért, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által végzett ellenőrzés
4. § (1) Az informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz
és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért
felelős miniszter, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszter a miniszter 2. §-ban foglalt feladatainak ellátásában e rendeletben meghatározottak szerint működik
közre.
(2) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak
a) a szoftverrendszerek és elemeik,
b) a hardverrendszerek és elemeik,
c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,
d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,
e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,
f ) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,
h) az aktív hálózati elemek,
i) a nyílt- és zárt célú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,
j) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
k) irodatechnikai termékek,
l) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint
m) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás
minősülnek.
(3) A 4/A. §-ban foglaltak kivételével az 1. mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és
szolgáltatások beszerzésére, fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló, 5. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás
megadására vonatkozó előterjesztések esetén köteles mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek
az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.
(4) Az e-közigazgatásért felelős miniszter az előterjesztés vonatkozásában az elektronikus kormányzati stratégiai
célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára, valamint az állami szervek
informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló rendeletben meghatározott szempontokra figyelemmel dönt
a (3) bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására – a 6. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – a 8. § szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni. Ha az 1. mellékletben megjelölt szervnek
az előterjesztéssel összefüggő, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti informatikai fejlesztési terv bejelentése miatt
az e-közigazgatásért felelős miniszter kezdeményezésére az E-ügyintézési tv. szerinti Elektronikus Ügyintézési
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Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) koordinációs eljárást folytatott le, a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás
beszerzésére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell a Felügyeletnek a koordinációs eljárás eredményére vonatkozó
összefoglalóját is. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárása nem érinti a miniszterre és az ellenőrző szervezetre
vonatkozó, e rendeletben meghatározott határidőket.
(5) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az érintett szervezet a szerződés
teljesítése során és azt követően a 19. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére.
(6) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyást megtagadja, ha az 1. mellékletben megjelölt szervnek
az előterjesztéssel összefüggő, az E-ügyintézési tv. szerinti informatikai fejlesztési tervével nem értett egyet vagy
az előterjesztés alapján a szerv az informatikai fejlesztést az e-közigazgatásért felelős miniszter álláspontjának
figyelmen kívül hagyásával kívánja megvalósítani. Az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyását akkor is
megtagadja, ha az előterjesztés az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló rendelet szerinti
bejelentésben vagy annak módosításában nem szerepelt, és az 1. mellékletében megjelölt szervezet nem igazolja,
hogy a bejelentés elmaradása önhibáján kívüli okból következett be.
4/A. § (1) Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint
az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
ÁAFK Kr.) hatálya alá tartozó szervezet esetében, ha a közbeszerzés tárgya az ÁAFK Kr. szerinti alkalmazásfejlesztés,
úgy a 4. § (3)–(6) bekezdése alkalmazása helyett az ÁAFK Kr. hatálya alá tartozó szervezet az 5. § (1) bekezdése
szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén köteles mellékelni az ÁAFK Kr. szerinti támogató
tanúsítványt.
(2) Az ÁAFK Kr. szerinti soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány helyett a soron
kívüliség bejelentése is mellékelhető. Ha a támogató tanúsítványt az ÁAFK Kr. szerinti szerv az 5. § (1) bekezdése
szerinti előterjesztés elbírálása ideje alatt megadta vagy megtagadta, az (1) bekezdés szerinti szervezet köteles azt
a miniszter részére soron kívül megküldeni.”
(2) Az R2. 18–20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„18. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint
a közbeszerzési eljárások utóellenőrzésére – az 1. melléklet szerinti szervezetek vonatkozásában, az informatikai
eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben
szabályozott módon az e-közigazgatásért felelős miniszter, a 4/A. § szerinti esetekben az e-közigazgatásért felelős
miniszter, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszter közreműködésével – a miniszter jogosult.
(2) A 20. § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött
szerződések módosítása, valamint e rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.
(3) Az érintett szervezet a megkötött, (1) bekezdés szerinti szerződéseit, a szerződés megkötését követő legfeljebb
nyolc munkanapon belül a miniszter részére megküldi.
(4) A miniszter a központi beszerző szervezet portáljáról a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos
ellenőrzés keretében is ellenőrizheti. Az ellenőrzésben a központi beszerző szervezet köteles közreműködni,
különös tekintettel a keretmegállapodásokból történt beszerzésekre vonatkozó adatszolgáltatásra.
19. § (1) Az 1. melléklet szerinti érintett szervezetek vonatkozásában, amennyiben az e-közigazgatásért felelős
miniszter a jóváhagyásában előírta, az érintett szervezet a megkötött, 18. § (1) bekezdése szerinti szerződéseit,
valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról
szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb nyolc munkanapon belül
az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldi.
(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos
ellenőrzés keretében – az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához
történő illeszkedés szempontjára figyelemmel – a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti.
20. § Az érintett szervezet a szerződés módosításához – a 8. melléklet szerinti előterjesztés közvetlen
megküldésével – a miniszter jóváhagyását kéri. Az érintett szervezet a szerződést, a módosítás tervezetét és
indokolását, a módosításra vonatkozó fedezetigazolást, adott esetben az informatikai eszközök és szolgáltatások
fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések esetében az e-közigazgatásért felelős miniszternek
az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés
szempontjára figyelemmel megadott jóváhagyását, a 4/A. § szerinti esetekben a támogató tanúsítványt, valamint
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az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot a miniszter részére a módosítás jóváhagyására irányuló
kérelemmel együtt megküldi.”
(3) Az R2. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § E rendeletnek az ÁAFK Kr. 29. § (1) és (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit akkor kell alkalmazni,
ha az adott szervezet vonatkozásában az ÁAFK Kr. 26. § (2) bekezdése az ÁAFK Kr. 5. §, 7. §, 8. § és 12–24. §
rendelkezései alkalmazását elrendelte.”
30. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
31. §		
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések tervezése, beszerzése és lebonyolítása során kötelezően
érvényesítendő szakmapolitikai alapkövetelmények
1. Alkalmazásfejlesztések csak az állam által támogatott – és a 4. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában rögzített
módszertan szerint meghatározott, szakmailag indokolt mértékű kapacitásig költségtérítés nélkül igénybe vehető –
fejlesztői környezetben végezhetők el.
2. A fejlesztésekbe a lehető legnagyobb mértékben be kell építeni az ÁAFK által biztosított szabályozott és a központi
elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban együtt: KEÜSZÖK és SZEÜSZ-ök) komponensek használatát.
3. A fejlesztések eredménytermékeiben kötelezően biztosítani kell a KEÜSZ-ök és SZEÜSZ-ök igénybevételét, az általuk
lefedett szolgáltatási elemekre és funkciókra egyéb megoldások nem alakíthatóak ki a fejlesztett alkalmazásokban.
4. Biztosítani kell az ÁAFK-ban létrehozott alkalmazások, forráskódok, dokumentációk és kapcsolódó egyéb
eredménytermékek (a továbbiakban: alkalmazáselem) vonatkozásában, hogy az állam azok tekintetében
megszerezzen minden olyan jogot, amely az állam számára – a hátrányos, külső fejlesztőtől való függőség
kizárásával – biztosítja azok korlátlan felhasználását, beleértve a korlátlan továbbfejlesztést, átalakítást, módosítást,
továbbértékesítés is.
5. A 4. pontban előírtak során biztosítani kell, hogy az alkalmazást, vagy annak önállóan is működőképes részeit az azt
fejlesztő szervezet az állami szervek körén (piacán) kívüli más vásárlók számára szabadon értékesíthesse azzal, hogy
ennek eredményeként az államot megillető, a 4. pont szerint megszerzett jogok nem sérülhetnek.
6. Amennyiben a fejlesztő szervezet a 4. pontban felsorolt jogokat valamely alkalmazáselem vonatkozásában nem
tudja átadni az állam számára, ezt a beszerzési eljárásban jeleznie kell. A megrendelő abban az esetben tekinthet
el a 4. pontban felsorolt jogok megszerzésétől, amennyiben az adott rendszerelem vonatkozásában ez a fejlesztő
szervezettől független okból nem teljesíthető és ez nem sérti a jelen rendelet célját, tehát nem okoz az állam
számára hátrányos, külső fejlesztőtől való függőséget.
7. Az ÁAK-ban ellenőrizni kell, hogy a tervezett fejlesztésben meghatározott igények kiszolgálására nem áll-e már
rendelkezésre állami tulajdonban lévő alkalmazás, amely közvetlenül, vagy kisebb mértékű továbbfejlesztéssel
alkalmas vagy alkalmassá tehető a megfogalmazott szakmai igények kielégítésére.
8. A fejlesztési feladat jellegéhez és a megvalósítandó funkciókhoz illeszkedően a technológiailag elérhető
legnagyobb arányban be kell építeni, és alkalmazni kell a fejlesztés során az állami infrastruktúra környezetben
támogatott nyílt szabványra épülő, nyílt forráskódú alkalmazásokat.
9. A alkalmazástermék beszerzése során érvényesíteni kell a takarékos állami üzemeltetés követelményét, különös
figyelemmel a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtását végző központi
szolgáltató által üzemeltetett informatikai rendszerekhez történő illeszkedés, kompatibilitás követelményeire.
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10. A tervezés során biztosítani kell, hogy a fejlesztések minden költségeleme előre tervezhető, kiszámítható és
dokumentált legyen, oly módon, hogy az megfelelő információt szolgáltasson a fejlesztés eredményterméke
számviteli előírások szerinti bekerülési értékének pontos megállapításához.
11. A fejlesztés megrendelésére vonatkozó feltételeket és követelményeket úgy kell összeállítani, hogy a megvalósítás
során – ha lehetséges – a lehető legnagyobb mértékben kerüljenek bevonásra mikro- és kisvállalkozások
az alkalmazásfejlesztésben vagy az alkalmazásfejlesztésen belüli fejlesztői részfeladatok ellátásába.
12. Az alkalmazásfejlesztések tervezése, a fejlesztő szervezet beszerzése, kiválasztása, valamint a fejlesztési feladat
megvalósítása során be kell tartani a központi alkalmazás-szolgáltató által az 1–11. pontban foglaltakra alapozottan
kidolgozásra, nyilvánosan közzétételre és rendszeresen felülvizsgálatra kerülő fejlesztési-szakmai követelmény- és
szabályrendszerben foglaltakat.
13. Az alkalmazás-fejlesztések során a szoftvernek biztosítania kell a felhasználók részére a webböngészővel történő
teljes funkcionalitású használat lehetőségét, amennyiben az az adott szoftver sajátos rendeltetésével nem
ellentétes.
14. Amennyiben az adott alkalmazás elektronikus dokumentumot állít elő, biztosítani kell, hogy a készített elektronikus
dokumentum más szoftverrel is olvasható, illetve szerkeszthető legyen, legalább az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott és a szoftver
felhasználása szempontjából értelmezhető, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által kötelezően elfogadott
elektronikus dokumentumformátumok használatának a lehetővé tételével.

2. melléklet a 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. melléklete a következő 58. és 59. ponttal egészül ki:
„58. Állami Alkalmazás-katalógus
59. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet”

3. melléklet a 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat
a következő 2. és 3. sorral egészül ki:
[A

B

C

Sorszám

A rendszer elnevezése

A rendszer jellege]

2.

Állami Alkalmazás-katalógus

központi rendszer

3.

Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet

központi rendszer

„

”
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A Kormány 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális
feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 3. § a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b), c) és e) pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szentendre belterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerint 20/8, 20/12, 20/17, 20/18, 20/19 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben a Szentendre, Dózsa
György út 26. szám alatti ingatlanon megvalósításra kerülő „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi
innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló, illetve ahhoz kapcsolódó építési
beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
valamint
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány az adott beruházásra vonatkozóan már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt
kell készíteni.

5. §		
Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanon a Beruházással összefüggésben bontási tevékenység bontási
engedély nélkül végezhető, továbbá a versenyzők által megvalósítandó azon építmények – amelyek elbontására
a verseny eredményhirdetését követő 180 napon belül sor kerül – építési engedély, valamint egyszerű bejelentés és
kivitelezési dokumentáció nélkül építhetők.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési
eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 316/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet a 316/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(A beruházás megnevezése)

„
10.

Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 12. szám alatti ingatlan
”

A Kormány 317/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről
A Kormány
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható
szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tao. támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben
meghatározott támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el. Tárgyévnek a Tao.
támogatás pénzügyi jóváírásának éve tekintendő azzal, hogy a 2018. év tekintetében a pénzügyi jóváírás határideje
2019. január 15. napja.”
2. §

(1) Hatályát veszti az R. 1–9. §-a, 10. § (2)–(7) bekezdése, 11–12. §-a, valamint 1–3. melléklete.
(2) Hatályát veszti az R.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdése 2019. január 1. napján lép hatályba.
(3) A 2. § (2) bekezdése 2019. január 16. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének
megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) és (14) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány 1 000 000 000 forintban határozza meg a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (3) bekezdése, valamint a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja
szerint az egyes filmalkotások számára nyújtható támogatások együttes éves összegét (a továbbiakban együtt:
keretösszeg), ide nem értve a 2. § szerint nyújtott közvetett támogatást. A filmalkotás után járó támogatás
igénybevételére vonatkozó jogosultságot ezen keretösszeg kimerülését követően az adott évre vonatkozóan nem
lehet érvényesíteni, ezt a tényt a támogatási igazoláson fel kell tüntetni.
2. §		
Az 1. §-ban foglaltak nem érintik, valamint az 1. § szerinti keretösszeg nem tartalmazza a filmalkotások közvetett
támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott összegű, a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen
működő Részvénytársaság rendelkezése alatt álló, a Magyar Kincstárnál vezetett letéti számlára – a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (7) bekezdése alapján – teljesített támogatásokat.
3. §

(1) A látvány-csapatsport támogatásával összefüggésben a sportfejlesztési programok 2019/2020-as támogatási
időszak vonatkozásában jóváhagyott együttes összege nem haladhatja meg az 50 000 000 000 forintot.
(2) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerint
a)
a 2019. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege nem haladhatja meg
a 40 000 000 000 forintot,
b)
a 2020. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege nem haladhatja meg
a 60 000 000 000 forintot.
(3) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) tárgyév január
15. napjáig megküldi az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegekből a működésével érintett látvány-csapatsportág
részesedésének arányára vonatkozó javaslatát, valamint a sportág adott időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési
koncepcióját, tervét a sportpolitikáért felelős miniszter részére.
(4) A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetségeknek a minőségbiztosítási rendszerre (benchmark-rendszer)
és követelményeire a Korm. rendelet szerint tett javaslatainak, valamint a (3) bekezdés alapján megküldött
dokumentumoknak az értékelésével, és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével tesz
javaslatot a Kormány részére az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegeknek a látvány-csapatsportágak közötti
felosztása arányának megállapítására.
(5) A sportpolitikáért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegeknek a látvány-csapatsportágak
közötti felosztása Kormány által megállapított arányáról február 15. napjáig értesíti a szakszövetségeket.
A szakszövetség honlapján közzéteszi az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegeknek a látvány-csapatsportágak
közötti felosztása Kormány által megállapított arányát.

4. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
5. §

(1) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A rendelet alkalmazásában
képzéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció
alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási
időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló
sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és
jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, – a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
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kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (EGT-vonatkozású szöveg) szóló 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)
31. cikkében meghatározottak szerint–a Tao. tv.-ben meghatározott látvány-csapatsport Stv. szerinti országos sportági
szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) vagy a sportköztestület Stv.-ben meghatározott képzési, továbbképzési
feladatainak ellátása során a szakszövetségnél vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként
működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnál
vagy a sportköztestületnél felmerülő költségek, kiadások az alábbiak szerint:]
„a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége
(különösen az útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint
az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk
mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (különösen
az adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt
vevők részt vesznek a képzésen,
e) az oktatóknak és a képzés résztvevőinek közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége;”
(2) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendelet alkalmazásában
tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő,
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát
megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra
lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása
érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott
beruházás, felújítás – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és személygépkocsi beszerzése kivételével –,
ideértve]
„c) a sportszervezetnek, a szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak,
továbbá – a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása
alapján – a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben foglalt feladatainak ellátását vagy az ilyen feladatok ellátásában
az együttműködési megállapodás alapján történő részvételt biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz
beruházást, felújítást vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást,
ideértve az olyan állami, vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon megvalósuló tárgyi eszköz
beruházást, felújítást, amely esetében a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi eszköz a jogszabály alapján
a magyar állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonába kerül, feltéve, hogy a fejlesztést sportfejlesztési programja
keretében megvalósító támogatott szervezet a beruházással, felújítással érintett sportcélú ingatlanon az üzembe
helyezéstől számított 15 évig használatra jogosult,”
(3) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 13–19. ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában)
„13. sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai
fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási
időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített, a jóváhagyást végző szervezethez
benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében a fejlesztési programhoz csatolt
költségtervnek megfeleltethető, a sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások működési költségei, így
különösen a személyi jellegű ráfordítások, az anyagköltségek, a szerződéses szolgáltatások, a távközlés, az energia
és a karbantartás költségei, a bérleti díjak, az adminisztrációval kapcsolatos költségek az olyan értékcsökkenési
és finanszírozási költségek kivételével, amelyeket a sportcélú ingatlanhoz nyújtott beruházási támogatásból már
fedeztek;
14. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló;
15. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
16. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
17. egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások;
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(4)

(5)

(6)

(7)

18. támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 19. pontja
szerinti tartalom;
19. közvetítő: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a tevékenysége pénzbeli
ellenszolgáltatás vagy egyébként pénzben kifejezhető anyagi előny megszerzése érdekében a látvány-csapatsport
támogatásrendszerében a támogatás igénybevételére jogosult szervezet és a támogató közötti, a Tao. tv. szerinti
támogatási szándéknyilatkozat megkötésére irányul, vagy egyébként ilyen szándéknyilatkozat megkötését segíti
elő, vagy abban közreműködik.”
A Korm. rendelet 2. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában meghatározott támogatási jogcímekre benyújtott
sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt
a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelemben szereplő
egyes támogatási igények nem haladhatják meg a sportpolitikáért felelős miniszter által az egyes jogcímeken
nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban:
benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit. A benchmark-rendszert és követelményeit
a szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve által, a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója alapján, a tárgyév
január 15. napjáig tett javaslat figyelembevételével a sportpolitikáért felelős miniszter a tárgyév február 15. napjáig
határozza meg, és azt a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza. A szakszövetség ügyintéző-képviselő
szerve meghatározhatja az egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai fejlesztési prioritásokat
a különböző szintű és életkori csoportok alapján szervezett versenyrendszerekben való részvétel és az azokra való
felkészítő szakmai munka feltételei alapján. A fejlesztési prioritásokat a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra
hozza.
(3b) Az (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában
meghatározott támogatási jogcímekre jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás, valamint
a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolás
ellenőrzésére irányuló eljárásban a (3a) bekezdés szerinti benchmark-rendszer és követelményei, valamint
az elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt az elszámolás elfogadásáról.”
A Korm. rendelet 2. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetség ügyintéző-képviselő szervének vagy a (3d) bekezdés
alapján meghatalmazott személy – a sportfejlesztési program jóváhagyására vagy módosítására irányuló eljárása
során tett – egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a benchmarkrendszertől és követelményeitől való eltérést.
(3d) A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve írásban meghatalmazhat olyan személyt, aki a (3c) bekezdés
szerinti kérelem benyújtására a szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve megbízásából jogosult.
A meghatalmazott személyéről a szakszövetség írásban tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert.”
A Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet
sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes
összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint az igazolás és a támogatási igazolás
kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
igazolás és támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására is fordítható azzal, hogy a közreműködői
tevékenység nem irányulhat a támogatók felkutatására, közvetítésére. A közreműködői költségek támogatásának
feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végző
szervezethez történő benyújtása során azt előzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végző szervezet azt jóváhagyja.
Közreműködői költségként a jogszerűen felhasznált támogatás sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló
határozatban rögzített aránynak megfelelő összeg számolható el.”
A Korm. rendelet 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység
ellenértékét elszámolni nem lehet.”
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6. §		
A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell)
„a) – a (2a) bekezdés kivételével – 30 napnál nem régebbi kivonatot a támogatás igénybevételére jogosult
szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt,”
7. §		
A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről annak beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A kérelemmel
kapcsolatban hiánypótlásnak van helye, ha a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben foglaltakat. Ilyen esetben
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 8 napon belül az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő
kérelmet nyújthat be a jóváhagyást végző szervezet részére.”
8. §		
A Korm. rendelet 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás
vagy részelszámolás 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez történő benyújtását és
az elszámolásnak, részelszámolásnak a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részéről
történő elfogadását követően
a) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatott szervezet kérelme esetén
a sportpolitikáért felelős miniszter, vagy
b) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatott szervezet, továbbá a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdésében
foglaltak szerinti esetben a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet
tekintetében az erről szóló értesítés alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti támogatott
szervezet esetében − kivéve a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetet − az elszámolás saját hatáskörben
történő lezárása alapján a szakszövetség
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy annak
az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatott szervezet rendelkezésére.”
9. §

(1) A Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a támogatott szervezet ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszervégelszámolási vagy kényszertörlési eljárás került elrendelésre, a támogatott szervezet 8 napon belül köteles
e tényről tájékoztatni a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet.”
(2) A Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során az a) és b) pontban foglalt feltételek
legalább egyikének teljesülése esetén egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél
a sportfejlesztési program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási
jogcímen jóváhagyott, kizárólag a beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelését, feltéve
hogy a támogatási összeg növekedése
a) a sportfejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása miatt szükséges, és a műszaki, szakmai
tartalom változása a projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb megoldást eredményez,
b) a műszaki, szakmai tartalmat nem érintő olyan változtatásra irányul, amely a sportfejlesztési program
jóváhagyásakor ismert piaci árak megnövekedése miatt merült fel.”
(3) A Korm. rendelet 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a (6) bekezdés szerinti költségnövekmény nem éri el a sportfejlesztési programban az adott ingatlanfejlesztésre jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 15%-át,
akkor a támogatott szervezetnek kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak és a (6) bekezdésben
meghatározott feltételeknek való megfelelését. A jóváhagyást végző szervezet indokolt esetben elrendelheti
igazságügyi szakértő bevonását. Ha a (6) bekezdés szerinti költségnövekmény a sportfejlesztési programban
az adott ingatlan-fejlesztésre jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás
összegének 15%-át eléri vagy meghaladja, akkor igazságügyi szakértő véleményének beszerzése kötelező.
Az igazságügyi szakértő kirendeléséről a támogatott szervezet költségére a jóváhagyást végző szervezet
gondoskodik.”
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10. §

(1) A Korm. rendelet 11. § (1)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolást − a (2) bekezdésben foglaltakra
is figyelemmel és a 14. § (13) bekezdésében foglaltak kivételével − minden évben, a támogatási időszak
lezárultát követő 30 napon belül, az (5) bekezdésben foglaltak szerint záradékolt számviteli bizonylatokkal
alátámasztott módon, összesített elszámolási táblázattal együttesen kell a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
illetékes ellenőrző szervezethez benyújtani. Az elszámolást – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott
támogatás esetén is – a támogatott szervezet nyújtja be a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző
szervezethez. A támogatás felhasználását igazoló szöveges, szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási
táblázatot is mellékelni kell. A benyújtásra rendelkezésre álló határidő egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítható.
(1a) A támogatott szervezet az elszámolása során az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesült,
és az elszámolási időszak végéig, de legkésőbb augusztus 14-ig pénzügyileg teljesült költségekről számol el.
A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján, az alap időszakban pénzügyileg
nem teljesült, de jóváhagyott támogatási összeg és saját forrás erejéig, a sportfejlesztési program célját biztosító
feladatokra felhasznált, alap időszaki számviteli bizonylatokkal is elszámolhat a meghosszabbított időszakban.
(1b) A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján az ingatlanfejlesztést érintő,
utófinanszírozással megvalósuló fejlesztések esetében a meghosszabbított időszakban elszámolhat azon előző
támogatási időszakokban kiállított számviteli bizonylatokkal is, amelyek pénzügyi teljesítése a meghosszabbított
időszakra esik, amennyiben a pénzügyi teljesítés idejével kapcsolatos megállapodás a támogatott szervezet
rendelkezésére áll, és azt benyújtja az ellenőrző szervezet részére.”
(2) A Korm. rendelet 11. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A támogatott szervezet az elszámolása során azokat a költségeket is elszámolhatja, amelyek az e rendeletben
meghatározott közreműködői és könyvvizsgálói feladatok ellátásával összefüggésben merültek fel és az adott
elszámolási időszak végéig szerződés szerint és pénzügyileg is teljesültek.”
(3) A Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatott szervezet a támogatási időszakban keletkezett támogatásból, valamint a sportfejlesztési program
megvalósítását biztosító saját forrás összegéből finanszírozott költségekről, ráfordításokról kiállított számlákkal,
illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatokkal – a (4a) és a 14. § (13) bekezdésében meghatározott kivétellel –
tételesen köteles elszámolni.”

11. §

(1) A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet sor és
a felhívásban meg kell jelölni az elszámolás, részelszámolás hiányosságát. A támogatott szervezet a 2. § (1) bekezdés
1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetőjénél kezdeményezheti a hiánypótlás határidejének egyszeri
alkalommal, legfeljebb 15 nappal történő meghosszabbítását. A hiánypótlás határideje az elszámolásra,
részelszámolásra rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem számítandó be.”
(2) A Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet vonatkozásában − kivéve
a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetet − a támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását
biztosító saját forrás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról a 2. § (1) bekezdés
1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet értesíti a támogatott szervezetet.”
(3) A Korm. rendelet 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatott szervezet, valamint a Tao. tv. 22/C. §
(9a) bekezdése szerinti esetben a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott
szervezet vonatkozásában a támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját
forrás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról a 2. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint illetékes ellenőrző szervezet értesíti a támogatott szervezetet, valamint tájékoztatja az adott sportág
szakszövetségét.”
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12. §		
A Korm. rendelet 14. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A (12) bekezdésben foglalt kamatozó tartalék szövetségi stratégiával összhangban történő felhasználását
a szakszövetség a felhasználás évét követő év június 30. napjáig – a felhasználás évére vonatkozó – éves
beszámolójának a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére történő megküldésével
igazolja.
(14) A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az éves beszámoló kézhezvételétől számított
30 napon belül a kamatozó tartalék felhasználásáról részletes, szöveges szakmai és számszaki pénzügyi beszámoló
benyújtását kérheti.”
13. §		
A Korm. rendelet 15. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A látvány-csapatsport támogatás ellenőrzése során az ellenőrző szervezet vizsgálja, hogy a támogatás nyújtása
során látvány-csapatsport támogatásban közvetítői eljárására, közvetítői tevékenység támogatására került-e sor.
(3b) Ha a látvány-csapatsport támogatás felhasználását ellenőrző szervezet a (3a) bekezdés szerinti eljárás
keretében az elszámolás, a részelszámolás vagy a helyszíni ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy
a jóváhagyott sportfejlesztési program támogatása során az egyes jogcímekhez kapcsolódóan elszámolni tervezett
számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok nem állnak összhangban a benchmark-rendszer alapján
a sportágban meghatározott, és az egyes jogcímeken elszámolható tételek becsült piaci értéke alapján a támogatói
szándéknyilatkozat szerinti, jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai megvalósítását szolgáló támogatási
program elemmel, úgy az ellenőrző szervezet
a) a támogató és a közvetítő tekintetében kezdeményezheti az állami adóhatóságnál tételes adóellenőrzés
lefolytatását, továbbá a támogatót kizárja,
b) a támogatott szervezetet pedig – rosszhiszemű közreműködés megállapítása esetén – kizárhatja
a látvány-csapatsport támogatás rendszeréből.”
14. §		
A Korm. rendelet 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/B. § (1) A sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. §
szerinti meghozatalát követően, de legkésőbb a tárgyév október 30-áig adatot szolgáltat az államháztartásért
felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes
jogcímeken igénybe vehető támogatás teljes értékéről.
(2) A sportpolitikáért felelős miniszter negyedévente adatokat szolgáltat az államháztartásért felelős miniszter és
az adópolitikáért felelős miniszter részére a támogatott szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott
igazolásokról és támogatási igazolásokról.
(3) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb), cd) és cf ) alpontjában meghatározott jogcímekre nyújtott támogatás
és a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti támogatás esetén, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, b) pont bd),
bf ) és bg) alpontjában, továbbá d) pont dc), de) és dg) alpontjában meghatározott jogcímek szerinti, egyenként
500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a jóváhagyást végző szervezet adatot
köteles szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke, illetve az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti egyedi határozata szerinti közzététel céljából.
(4) A jóváhagyó szervezet (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatására és közzétételre az Atr. 18/A–18/D. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
15. §		
A Korm. rendelet 15/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Utóellenőrzés keretében a sportfejlesztési program egésze megvalósulásának utólagos ellenőrzésére – ideértve
a sportfejlesztési program jóváhagyását, a támogatási igazolás kiállítását, a jóváhagyott sportfejlesztési program
megvalósítását, a támogatások és a kamatozó tartalék felhasználásának ellenőrzését – kerülhet sor.
(2) A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetséget utóellenőrzés lefolytatására hívja fel, ha a szakszövetség
az Stv. 22. § (2) bekezdés f ) pont ff ) alpontja szerint meghatározott feladataival összefüggésben olyan tényt,
körülményt tár fel, amely a szakszövetségi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti.”

37104

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

16. §		
A Korm. rendelet a következő 5/D. és 5/E. alcímmel egészül ki:

„5/D. Az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító közös rendelkezések
15/D. § (1) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a 15/G. § szerinti csekély összegű támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság
állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
b) – a 15/G. § szerinti csekély összegű támogatás kivételével – az Atr. 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás
részére;
c) ha a támogatásra jogosult szervezet a támogatást – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés
utolsó albekezdése kivételével – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c)–d) pontjában, az 1. cikk
(3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizárt ágazatokra használja;
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
e) – a 15/E. § szerinti képzési támogatás esetén – a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez,
valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(3) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(4) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(5) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt
kell figyelembe venni.
(6) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege
a) a 15/E. § szerinti képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
b) a 15/F. § szerinti működési támogatás esetén sportcélú ingatlanonként évente meghaladja a 2 millió eurónak
megfelelő forintösszeget.
(7) A 15/E. § és a 15/F. § szerinti támogatások tekintetében a 2020–2021-es támogatási időszakra vonatkozóan
hozható támogatási döntés.

5/E. Az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító, egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó rendelkezések
15/E. § (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja és a Tao. tv. 30/I. § (2) bekezdése szerinti támogatás
esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontja és d) pont de) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott
támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikkével összhangban képzési támogatásként (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: képzési támogatás) nyújtható.
(2) Képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(4) A képzési támogatás keretében a 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti költségek számolhatók el.
(5) Ha valamely támogatási projektben mind szakképzési, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek
a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási
projektben szereplő képzés szakképzési, vagy általános képzési jellege nem állapítható meg, a szakképzésre
vonatkozó támogatási intenzitást kell alkalmazni.
15/F. § (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf ) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második
fordulata szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja
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szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban működési
támogatásként (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: működési támogatás) nyújtható.
(2) A támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
(3) A támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell
hozzáférést biztosítani.
(4) A támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet
kizárólagos használatában. A sportcélú ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának
legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell használnia. Ha
a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott
díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
(5) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés f ) pontjában meghatározott
működési veszteség mértékét.
(6) A működési támogatás keretében a 2. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti költségek számolhatók el.
15/G. § (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában meghatározott támogatás az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban nyújtható.
(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összege nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás 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
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső
határig halmozható.
(5) A csekély támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(6) A támogatott szervezetnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
(7) A jóváhagyást végző szervezet írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.”
17. §		
A Korm. rendelet 16. §-a a következő (24) és (25) bekezdéssel egészül ki:
„(24) E rendeletnek a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási
keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr8.) megállapított 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontját, 19. pontját, (6) és (9) bekezdését, 6. § (3) bekezdését, 7. §
(2a) bekezdését, 10. § (1a), (6) és (6a) bekezdését, 11. § (1)–(1c) és (4) bekezdését, 13. § (2), (4), (4a) bekezdését, 14. §
(13) és (14) bekezdését, 15. § (3a)–(3b) bekezdését, 15/A. § (1) bekezdését, 15/B. §-át, 15/C. § (1) és (2) bekezdését,
5/D. és 5/E. alcímét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása, le nem
zárt elszámolások ellenőrzése és eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.
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(25) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 2. § (1) bekezdés 3. pont a)–e) alpontját, 13–18. pontját, (3a)–(3d), (6),
(6a), (7) bekezdését, 4. § (2) bekezdés a) pontját, 14. § (4b) bekezdését első alkalommal a 2019–2020-as támogatási
időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására
irányuló kérelmek benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni.”
18. §		
A Korm. rendelet
a)
2. § (6a) és (7) bekezdésében a „11. és 12.” szövegrész helyébe a „11., 12. és 13.” szöveg,
b)
2. § (6) bekezdésében a „11. és 12. pontjaiban” szövegrész helyébe a „11., 12. és 13. pontjában” szöveg,
c)
6. § (4) bekezdésében, 9. § (10) bekezdésében a „jóváhagyó” szövegrész helyébe a „jóváhagyást végző” szöveg,
d)
9. § (1) bekezdésében a „támogatott” szövegrész helyébe a „támogatott szervezet” szöveg,
e)
13. § (3) bekezdésében a „kedvezményezett” szövegrész helyébe a „támogatott szervezet” szöveg,
f)
14. § (4b) bekezdésében a „felújítás esetén” szövegrész helyébe a „felújítás jogcím esetén” szöveg,
g)
15/A. § (1) bekezdésében az „Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet” szövegrész
helyébe az „A sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
h)
21. § a) pontjában a „31. cikkének” szövegrész helyébe a „31. és 55. cikkének” szöveg,
i)
21. § c) pontjában az „SA.31722 (2011/N) és SA.46615 (2016/N) számú” szövegrész helyébe az „SA.31722
(2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 számú” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés 3. pont f ) és g) alpontja,
b)
17–20. §-a.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 319/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak
meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról,
valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és c) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. és
2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A 2. § (2) bekezdés 23. pontjában meghatározott feladatok körében, az egyes, a minisztérium által évente
meghatározott szakmastratégia keretében megjelölt programok tekintetében a KGH NKft. lebonyolító szervként
jár el.
(2) A lebonyolító szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítettek szerint – az alábbi feladatokat
látja el:
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a) közreműködik a programok végrehajtása keretében elkészítendő pályázati konstrukciók, minőségbiztosítási
követelmények, megfelelő biztosítéki rendszer megalapozásában, kialakításában, a potenciális pályázói kör
felmérésében, lefolytatja a szükséges egyeztetéseket, kialakítja a lebonyolítás módszertanát;
b) a minisztérium szakmai felügyelete mellett kiírja a programok megvalósítása érdekében meghirdetésre kerülő
pályázati felhívásokat, értékeli, kezeli a felhívásra beérkező pályázatokat, előkészíti és a minisztérium felé beterjeszti
a szakmai javaslatait is tartalmazó döntési listát;
c) a támogatási döntésről kiértesíti a pályázókat;
d) a támogató szakmai felügyelete mellett elkészíti és megköti a támogatási szerződéseket a támogatások végső
kedvezményezettjeivel;
e) érkezteti és kezeli a támogatások kifizetésével kapcsolatban a támogatások végső kedvezményezettjeitől
beérkező lehívásokat, ellátja a támogatásokkal összefüggő kifizetési feladatokat;
f ) ellátja a szerződések biztosítékával kapcsolatban felmerülő feladatokat;
g) ellátja a szerződésekkel és a támogatáskezelési eljárás egyéb eljárási elemeivel összefüggő adatkezelési,
adatfeldolgozási és adatszolgáltatási feladatokat, ide értve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 56/B–56/C. §-ok rendelkezései által a Kincstári Monitoring Rendszer felé történő
adatszolgáltatással kapcsolatban meghatározott feladatokat;
h) nyomon követi a projektek megvalósítását, ellenőrzi a projektek pénzügyi és szakmai teljesítését, ennek
keretében gondoskodik a támogatásokkal összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatok ellátásáról;
i) gondoskodik a támogatásokkal összefüggő követeléskezelési feladatok ellátásáról;
j) biztosítja a pályázati konstrukciók lebonyolítását lehetővé tevő információs és informatikai rendszer kialakítását és
működtetését;
k) biztosítja a jogszabályoknak megfelelő adatkezelési és nyilvántartási rendszer kialakítását és működtetését;
l) gondoskodik a szerződések lezárásáról, valamint ellátja a támogatásokhoz kapcsolódó követelésállomány
nyilvántartásával összefüggő és követeléskezelési feladatokat;
m) ellátja a minisztérium által számára meghatározott egyéb feladatokat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása során a KGH Nkft. a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 140. § o) pontja szerinti közfeladat ellátásában működik közre,
az ennek keretében nyújtott támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke
szerinti állami támogatásnak.
(4) A minisztérium az Áht. VI. Fejezetében, valamint az Ávr. VI. Fejezetében a fejezetet irányító szerv részére előírt,
az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott további feladatokat döntése szerint a KGH Nkft.-vel kölcsönösen
együttműködve vagy saját hatáskörben látja el.
(5) Az Ávr. 65/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodás tartalmazza
a) az (1) bekezdésben foglaltak alapján évente meghatározott programok kijelölését,
b) a (2) bekezdésben szereplő feladatok végrehajtásából fakadó jogosultságok és kötelezettségek részletszabályait,
valamint
c) a (4) bekezdésben foglalt együttműködés keretébe tartozó feladatok ellátására vonatkozó szabályokat.
(6) A támogatások lebonyolító szerv általi kifizetése, továbbá a támogatáskezeléssel kapcsolatos egyéb feladatok
forrásának a lebonyolító szerv részére történő rendelkezésre állása érdekében a minisztérium gondoskodik a Magyar
Államkincstárnál vezetett kincstári számláján elkülönített alszámla megnyitásáról és fenntartásáról, továbbá
a lebonyolító szerv részére az alszámla feletti rendelkezési jogosultság biztosításáról.
2/B. § Az e rendelet szerinti támogatáskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásához, a határon túli magyarság
támogatásához szükséges forrást a központi költségvetésben kell tervezni.”
2. §		
Az R. 1. § (2) bekezdés 28. pontjában a „miniszter által vezetett minisztériummal” szövegrész helyébe a „miniszter
által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. §
(1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. hivatásos sport: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti fogalom,”
(2) A Rendelet 2. §-a a következő 5b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5b. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,”
(3) A Rendelet 2. §-a az alábbi 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. nehezen megvalósítható/terjeszthető audiovizuális alkotások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
140. pontja szerinti alkotások,
(4) A Rendelet 2. § 11a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listája: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 141. pontja
szerinti lista,”
(5) A Rendelet 2. §-a a következő 11b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11b. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,”

2. §		
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 6., 18–20., 23–24., 27., 29., 34., 37., 40–44., 46., 48–49., 51., 53–54., 57–59., 114–115., 122–123.,
156–157., 159., 161–163., 165., 167–172. és 182–183. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke
szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 38. és 39. sora alapján az SA.50768 (2018/N) számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 11., 29., 34–35., 38–39., 43., 46–47., 53–54., 64., 67–68., 91., 100–101., 114., 122. és 152–154. sora
alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 47. és 153. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az 1. melléklet 152–154. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az 1. melléklet 152–154. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 117. és 149. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy a 360/2012/EU bizottsági rendelet
szerinti támogatás,
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h) az 1. melléklet 109. és 182–183. sorai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti,
sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
i) az 1. melléklet 11., 18., 37., 38., 48. és 169. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti
audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás
nyújtható.”
3. §		
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 6., 17–19., 22–23., 26., 27., 32., 35., 38–42., 44., 46–47., 50., 52–53., 56–58., 116–117., 124–125.,
158–159., 161., 163–165., 167., 169–174. és 184–185. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke
szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 36. és 37. sora alapján az SA.50768 (2018/N) számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 10., 27., 32–33., 36–37., 41., 44–45., 52–53., 63., 66–67., 90., 99–100., 116., 124. és 154–156. sora
alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 45. és 155. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az 1. melléklet 154–156. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az 1. melléklet 154–156. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 119. és 152. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy a 360/2012/EU bizottsági rendelet
szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 111. és 184–185. sorai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti,
sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
i) az 1. melléklet 10., 17., 35–36., 46. és 171. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti
audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás
nyújtható.”
4. §		
A Rendelet 5. § (9) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást,
ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti]
„e) sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetén
meghaladja a projektenként 30 millió eurónak megfelelő vagy 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak
megfelelő forintösszeget,”
5. §		
A Rendelet 5. § (9) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást,
ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti]
„f ) audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programokra nyújtott támogatás esetén programonként évente
meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”
6. §		
A Rendelet 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) E rendelet alapján
a) a 4. § b) pontja szerinti támogatás esetén 2019. december 31-ig,
b) a 4. § c) pontja szerinti támogatás esetén 2024. december 31-ig,
c) a 4. § a), d)–f ), i) és j) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
d) a 4. § h) pontja szerinti támogatás esetén 2019. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”
7. §		
A Rendelet a következő 5/C. alcímmel egészül ki:

„5/C. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás
9/I. § (1) Kulturális terméknek számító audiovizuális alkotásokra irányuló forgatókönyvíráshoz, fejlesztéshez,
gyártáshoz, terjesztéshez és promócióhoz – filmstúdió infrastruktúrájára irányuló támogatás kivételével – támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.
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(2) A támogatás nyújtása a területhez kötött ráfordítási kötelezettségektől függetlenül megállapítható.
(3) A támogatás keretében
a) gyártási támogatás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve a fogyatékossággal
élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket;
b) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével
kapcsolatos költségek;
c) terjesztési célú támogatás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával kapcsolatos
költségek
számolhatók el.
(4) Az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 50%-át.
(5) A támogatási intenzitás a következő mértékben növelhető:
a) az egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó produkciók esetében
az elszámolható költségek legfeljebb 60%-ára;
b) nehezen megvalósítható/terjeszthető audiovizuális alkotások, valamint az OECD Fejlesztési Támogatási
Bizottságának (DAC) listáján feltüntetett országokat érintő koprodukciók esetében az elszámolható költségek
legfeljebb 100%-ára.
(6) A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást készítenek, akkor
a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási
intenzitás kiszámításakor. A terjesztésre vonatkozó támogatási intenzitás mértéke megegyezik a gyártásra
vonatkozó támogatási intenzitáséval.”
8. §		
A Rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelettel
(a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.”
9. §		
A Rendelet 14. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU
bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)”
10. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

11. §		
A Rendelet
a)
1. § a) pont aa) alpontjában a „152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-a” szövegrész helyébe a „94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. §-a” szöveg,
b)
1. § c) pontjában az „Ávr.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr.”
szöveg,
c)
5. § (9) bekezdés d) pontjában a „100” szövegrész helyébe a „150” és az „50” szövegrész helyébe a „75” szöveg,
d)
7. § (4) bekezdés b) pontjában az „útiköltség” szövegrész helyébe az „útiköltség és szállásköltség” szöveg,
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e)
f)
g)
lép.
12. §

9/D. §-ában az „Az egymillió” szövegrész helyébe az „A 2 millió” szöveg,
9/G. § (6) bekezdésében az „Az egymillió” szövegrész helyébe az „A 2 millió” szöveg, és
14. § f ) pontjában az „SA.38425 (2014/N)” szövegrész helyébe az „SA.50768 (2018/N)” szöveg

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. §, a 10. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 2. és 4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve
A

Áhtazonosító

1.

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

005412

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

005708

2 Normatív finanszírozás

333795

E

F

Jogcímnév

2 Nem állami felsőoktatási
intézmények támogatása

Előirányzat célja

a.

b.

2.

244234

3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési
támogatás

a.

b.

c.

e.

3.

4.

343328

348728

4 Hit- és erkölcstanoktatás és
tankönyvtámogatás

5 Köznevelési szerződések

H

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási
intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott
költségvetési támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési támogatását is.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyházi, magán- és alapítványi
felsőoktatási intézmények, egyházi
jogi személyek, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem
tartozó diákotthonok, más fejezet
irányítása alá tartozó felsőoktatási
intézmény

Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a
központi költségvetésről szóló törvényben megállapított
átlagbér alapú támogatáshoz.
Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott
nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat
és a bevett egyház részére a központi költségvetésről
szóló törvényben megállapított működési támogatáshoz.
Az előirányzat forrást biztosít a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított tankönyvtámogatáshoz.
Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés
támogatására a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a., c.-d.: nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási
tevékenységet végző szervezet és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd)
alpontja szerinti fenntartó
b.: nemzetiségi
bevett egyház

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.-d.: kérelem alapján

a.-d.:

e.: -

előleg biztosítható
e.: -

a.

a.: egyházi jogi személy, nemzetiségi önkormányzatok és magán

a.-d.: egyösszegű kifizetéssel

L

M

N

O

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

a.: beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: felhatalmazó nyilatkozat)

–

-

-

–

a.-d.:
igénybe
vehető

-

b.: -

-

a-d.: felhatalmazó nyilatkozat
e.: -

részletekben
történő kifizetéssel

e.: -

e.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

önkormányzat,

b.: Kincstár

K

Támogatási
előleg

e.: Kincstár

a.: egyházi jogi személy

J

Támogatás biztosításának módja

b.: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a. Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, az
állami fenntartású iskolában biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszírozáshoz
nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák meg,
így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.
Az előirányzat a 2012. évet megelőzően megkötött
közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően

I

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

igénybe
vehető

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
a: kérelem alapján
pályázati úton

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel
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d.

G

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

198620
302891

H

I

J

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések
alapján az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és egyéb nem állami szervezetek által
fenntartott köznevelési intézményeket megillető támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek
megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

köznevelési intézmények fenntartói

b.: -

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe
felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató által
igénybe vehető, a tanulmányai során a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást
biztosít olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján
nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását
segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására
is, amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, gazdasági
társaságok, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek
segítik a felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat
támogatást nyújt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) előírt feladatainak
végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs rendszerek és
nyilvántartások működési költségéhez, kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP
4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési
és licencköltségekhez, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai
kiadványok készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a
TÁMOP-4.2.5-09 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési
feladatok ellátását.
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollégiumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú elitképzést
kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység
fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok,
infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb
működési kiadások támogatásához nyújt fedezetet.
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz.

központi
költségvetési
szerv,
országos szakértői testület, jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, civil
szervezet, köztestület, közalapítvány, nem állami felsőoktatási
intézmény, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy

kérelem alapján

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez,
másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

a.: kérelem alapján

Jogcímnév

Előirányzat célja

b.

5.

G

b.: Kincstár

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

N

O

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
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A

3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai

6.

297424

2 Lakitelek Népfőiskola
támogatása

7.

338539

3 Kiválósági támogatások

a.

a.: központi költségvetési szerv,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, közalapítvány, nem állami felsőoktatási

pályázati úton
b.: –

-

Államháztartáson kívüli szervezet esetén (a
továbbiakban:
Áh-n kívül):
felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

-

-

részletekben
történő kifize-

a.: Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

b.: –

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

b.: –

37113

Az előirányzat forrást az Nftv. 10. §-a valamint 84/C. §-a
alapján a kiemelt felsőoktatási intézmény minősítéssel
rendelkező felsőoktatási intézmények számára e minősítésükre tekintettel biztosított támogatáshoz, valamint a felsőoktatási intézmények kiemelt képzési, tudományos, ku-

pályázati úton

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

tatási és fejlesztési, a kutatási eredményeket hasznosító feladatainak végrehajtásához.
Az előirányzat forrást biztosít a Felsőoktatási Intézményi
Kiválósági Programról szóló 1381/2017. (VI. 16.) Korm.
határozat alapján a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági
Programban részt vevő felsőoktatási intézmények számára
a felsőoktatási intézményi kutatási feltételrendszer javítása, Magyarország kutatási kapacitásainak növelése érdekében; a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítésére a felsőoktatási intézmények működésében; a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítására;
a tudományos produktivitás növelésére; a felsőoktatási intézmények körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és
az innováció megerősítésére.
Az előirányzat forrást biztosít továbbá a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
alapján – a kutatói kiválóság elismerése céljából – az
egyéni kutatói ösztöndíjak, valamint az ehhez kapcsolódó
lebonyolítási feladatok támogatásának biztosítása alap-,
mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, valamint a PhD fokozattal rendelkező oktatókkutatók részére.

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

intézmény, gazdasági társaság ;

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

–

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

a-p.: igen

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a-p.:
igénybe
vehető

37114

A

téssel

b.: Kincstár

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

Az előirányzat forrást biztosít továbbá – az Nftv. 9. §ában és 54. §-ában, valamint a 24/2013. (II. 5.) Korm.
rendelet 18. §-ában foglaltak szerint – az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 16 tudományterületi szekcióját rendező felsőoktatási intézmények támogatásához.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása
8.

340639

4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat alapján
az állami felsőoktatási intézmények struktúraátalakításához,
valamint a struktúraátalakítás igényével érintett intézmények
működőképességének fenntartásához és konszolidációjához
biztosít támogatást.

állami felsőoktatási intézmények

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

348651

5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósítása.

állami felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

előleg biztosítható

10.

353795

6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási
létesítmények kiváltásával kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az
állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok.

állami felsőoktatási intézmények

kérelem alapján

előleg biztosítható

198619
255656

részletekben
történő kifizetéssel

4 Köznevelési feladatok támogatása
4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

a.

Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok,
valamint a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes
nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését is.

a.-h. gazdasági társaság, civil
szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi pedagógiai intézetek,
köznevelési- és felsőoktatási intézmények, intézményfenntartók,

a.-p: kérelem alapján
pályázati úton
q.: –

a-p.: előleg
biztosítható

a-p.: egyösszegű
kifizetéssel

q.: –

részletekben
történő kifizetéssel
q: egyéb: bank-

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási doku-

q.: –

q.: –
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egyéb: a felosztásra a
Pénzügyminisztériummal egyetértésben hozott támogatási döntés
alapján kerül sor

9.

11.

egyösszegű
kifizetéssel

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Kifizetésben részesülők köre

Budapesti Goethe Intézet, egyházi
jogi
személy,
magánszemély
(amennyiben a pályázó az elnyert
támogatás összegéből ösztöndíjra
fordítható összeget is igényel)
i.-k. nemzetiségi önkormányzati,
egyházi és magán köznevelési
intézmények, illetve fenntartóik

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

forgalmi terhelési értesítők
szerint

mentumban
meghatározottak
szerint
q.: –

L

Biztosíték

M

Kezelő szerv

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

l-p. gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
pedagógiai intézetek, köznevelésiés felsőoktatási intézmények,
intézményfenntartók,
q.: Kincstár

37115

Az előirányzat hozzájárulást biztosít a köznevelésfejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a
környezettudatos nevelés programjaihoz, a köznevelésfejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai
János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar Innovációs Szövetség), a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokhoz.
Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok részeként hozzájárulhat a
nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei
alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi
vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozásához.
Az előirányzat a kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz
az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához;
anyaországi tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel
kapcsolatos költségekhez.
Az előirányzat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként forrást nyújt a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására.
A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint
a diák is ösztöndíjban részesülhet.
Az előirányzat támogatást nyújthat a sajátos nevelési
igényű tanulók tankönyvekkel történő tankönyvellátásának biztosításához, tankönyvek fejlesztéséhez, kéziratok
elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai neveléséhez, alap- és középfokú
neveléséhez, oktatásához.
Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati
tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításához, továbbá az egyes szakszolgálati tevékenységekkel összefüggésben indított közigazgatási hatósági eljárásokban szakértőként bevont fórumok támogatásához.
Ezen előirányzat szolgálja a – tankerületi, megyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő – konzultatív
szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is.
Az előirányzat – oktatásért felelős miniszter ágazati
irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása
érdekében – forrást biztosít a szükséges elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásához, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatásához, a környezeti neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint
a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.
Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és
az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program
támogatására.

G
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A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: –

részletekben
történő kifizetéssel

L

M

Biztosíték

Kezelő szerv

a.: nem határon
túli Áh-n kívüli
szervezet, valamint az Áh-n
belül nem az
EMMI fejezet
irányítása alá
tartozó kedvezményezett:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

37116

A

j.

Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez.
Az előirányzat forrást biztosít a kötelező feladatellátással
nem érintett pedagógiai- szakmai szolgáltatások támogatásához.
l. Az előirányzat forrást biztosít a Megyei Diákparlamenti
Rendezvények megvalósítására, az Országos Diák Tanács
támogatására, az Európai Parlamenti Modell magyarországi mozgalma magyarországi versenyének megrendezésére, a nemzetközi versenyre történő kiutazásra.
m. Az előirányzat forrást biztosít a tanév rendje rendelet
szerinti témahetek (pénzügyi, gazdálkodási, digitális,
fenntarthatósági) megvalósítására, a médiatudatossággal
kapcsolatos feladatok ellátására.
n. Az előirányzat forrást biztosít a Pedagógusok mentálhigiénés támogatása kiadásaihoz.
o. Az előirányzat forrást biztosít a nemzeti köznevelési
értéktár megőrzésével, bővítésével kapcsolatos feladatok
ellátására.
p. Az előirányzat forrást biztosít az Ökoiskolával és Zöldóvodával kapcsolatos feladatok ellátására.
q. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
k.

12.

338495

5 Nemzeti Tehetség Program

8 Szakmai, tanügy-igazgatási
informatikai feladatok támogatása

a: Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások
hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával
biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének
és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak
tehetségük kibontakoztatásában, valamint a tehetség hasznosulásának támogatása.
A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos
helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, az
életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági
növekedést, a magasabb versenyképességet, valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálja. A Nemzeti Tehetség Programnak példa- és értékteremtő
szerepe van.
b: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
társadalmi szervezet, központi
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási
intézmény

a.

a.: fejezet irányítása alá tartozó
költségvetési szerv

b.

Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban, szakképzési centrumokban,
szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás támogatásához, továbbá a központi adatszolgáltatáshoz
(KIR, OSAP), a diákigazolvány online igényléséhez,
valamint a szülői tájékoztatás online kiszolgálásához
szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek
(IAR), Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA), valamint a tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását támogató informatikai
rendszer fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő
kiadásokhoz történő hozzájárulás.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

pályázati úton
b.: –

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.: igénybe vehető
b.: -

b.: –

b.: Kincstár

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

–

-
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13.

282178

Áhtazonosító

14.

368917

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

9 Tarpai sportkollégium
támogatása

Előirányzat célja

A Tarpai Sportkollégium működésének támogatása.

G

H

Kifizetésben részesülők köre

Tarpai Sportkollégium,
Sport Club

Tarpa

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat,
jelzálogjog
b.: -

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

részletekben
történő kifizetéssel

15.

16.

343617

348573

11 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő
támogatása

A 20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás
előirányzaton biztosított támogatáson túl az előirányzat terhére a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és
erkölcstanoktatáshoz az oktatásért felelős miniszter által
nyújtható további támogatás.

egyházi jogi személy

12 Erzsébet gyermek- és
ifjúsági táborok támogatása

a.

a.: EKGYA, központi költségvetési szerv

b.

17.

207221

198642
18.

349428

13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

Az Erzsébet programról szóló 2012. évi CIII. tv. alapján
az előirányzat támogatja a gyermekek, tanulók évközi
és nyári táboroztatását, táborszervezését, valamint a
gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését.
Az Erzsébet program végrehajtásáról a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány mellett az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban:
EKGYA) gondoskodik.
Az Erzsébet program végrehajtása érdekében az
EKGYA ellátja az ifjúsági- és gyermekprogramokban
való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez
kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket.
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részére
közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények
működési kiadásainak biztosítása.

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
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A

részletekben
történő kifizetéssel

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

nevelési-oktatási intézmények,

kérelem alapján

köznevelési intézmények,

előleg biztosítható

köznevelési intézményfenntartó

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

5 Egyéb feladatok támogatása
1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet,
külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon
túli egyház

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

37117

Az előirányzat támogatást biztosít
a. egy központi I. világháborús emlékmű létrehozásának
előkészítéséhez és létrehozásához;
b. I. világháborús emlékművek helyreállításához;
c. I. világháborús, vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó
gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához
d. a magyar nemzet I. világháborús részvételét, szerepét és
tragédiáit bemutató hazai és nemzetközi első világháborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fejlesztések (beruházások) megvalósításához;
e. I. világháborús honlap fejlesztéséhez;
f. oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés,
diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó innovatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;
g. tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és
kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek
megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfil-

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

h.
19.

20.

21.

355162

358595

359462

G

H

Kifizetésben részesülők köre

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

mek forgatókönyveinek megalkotásához;
a program- és pályázati iroda működtetéséhez.

2 A Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve
programjainak támogatása

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű
ellátása.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

3 Az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékéve
programjainak támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programok
megvalósítására.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet,
külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon
túli egyház

kérelem alapján

Az előirányzat felhasználásának célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek
biztosítása (beleértve az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál lévőket is).

költségvetési
társaság,

kérelem alapján

4 Peres ügyek

I

szerv,

gazdasági

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

368862

5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása,
Lakitelek

Az előirányzat felhasználásának célja az autizmus spektrum
zavarral diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnőttek,
valamint családjaik egyéni szükségletek szerinti támogatása,
valamint az őket támogató ellátórendszer fejlesztése.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

23.

368873

6 László Gyula Intézet támogatása

Az előirányzat az őstörténeti kutatások rehabilitációjával
foglalkozó László Gyula Intézet alapításához és működéséhez
szükséges forrást biztosítja.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi személyek,
valamint az állami intézményfenntartók alatt működő intézményekben hangszerek cseréje, továbbá a Mindennapos
Éneklés Program feladatainak (Éneklő Ifjúság, koncertlátogatások, mentorálási kórusprogram) ellátásához, illetve a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló Kormányközi
Bizottság tagjaként vállalt feladatok támogatása, és a Kodály
Program feladatainak ellátásában vállalt hazai és nemzetközi
programok, illetve az ezekkel összefüggő kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz.

civil szervezet, közalapítvány,
társadalmi szervezet, központi
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, köznevelési és felsőokta-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

368851

7 Hangszercsere program

részletekben
történő kifizetéssel
kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
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22.

24.

37118

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

pályázati úton

előleg biztosítható

J

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.:nem határon
túli Áh-n kívüli
szervezet: felhatalmazó nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

tási intézmény
25.

26.

27.

263301

15 „Útravaló” ösztöndíj
program

270190

18 Határon túli oktatási és
kulturális feladatok támogatása

295002

1 Határon túli
felsőoktatási
feladatok támogatása

295013

2 Határon túli
kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló „Útravaló”
Ösztöndíjprogramhoz. A program a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött
létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár,
valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül.

központi költségvetési szerv

a.

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási feladatok, programok ellátásához
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:
- magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert külhoni magyar hallgatók,
doktoranduszok és felsőoktatási oktatók támogatása, tanulmányaik/oktatási-kutatási tevékenységük
elősegítése;
szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához hozzájárulás, valamint szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása és magyarországi előkészítő képzés támogatása;
határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz, valamint magyar kisebbséghez kapcsolódó tudományos-kutatói tevékenység támogatása;
határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása, lakhatási feltételeinek javítása;
határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek
tevékenységének támogatása, fejlesztése;
a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos
tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző
szervezetek működésének és programjainak támogatása;
határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a
hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon
túli és magyarországi szervezetek, valamint magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen
kívüli képzésének működési, fejlesztési és programköltségeihez hozzájárulás;
határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének
támogatása;
határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítéséhez, átalakításához kapcsolódó működési, fejlesztési, beruházási célú tevékenységek támogatása;
hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösztöndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása.
b.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, egyházi jogi személy,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
társulás, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli természetes személy,
határon túli egyesület, határon túli
szervezet, határon túli intézmény,
külföldi személy vagy külföldi
szervezet, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi
jogi személy és intézménye

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott
támogatások elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és
élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,

részletekben
történő kifizetéssel

a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
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A

b.: -

b.: -

b.: Kincstár

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

37119

részletekben
történő kifizetéssel

-

Áhtazonosító

28.

343762

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

3 Határtalanul!
program támogatása

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az
előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és
táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét; valamint a kulturális nemzetpolitikai célok
megvalósítását az egységes kárpát-medencei kulturális tér
kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei
magyar identitás erősítéséhez.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli természetes személy, határon
túli szervezet, külföldi személy,
külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, egyházi jogi
személy, határon túli egyház,
határon túli, létesítő okiratuk
szerint előadó-művészeti szervezetek, határon túli kulturális szervezetek, határon túli intézmények,
határon túli egyesületek

a.

A program célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni
fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a
szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton
nyújtott támogatások célja magyarországi diákok és kísérőik határon túli területekre történő osztálykirándulásainak, valamint külhoni diákok és kísérőik Magyarországra történő utazásának költségeihez, a projektek
megvalósításához történő hozzájárulás, amely elősegíti
a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, valamint a magyar-magyar kapcsolatokat már
fiatalkorban erősíti. Az előirányzat pályázati projektekre
valamint más, a program céljainak megvalósulását elősegítő feladatok támogatására valamint a kapcsolódó
központi események és feladatok finanszírozására fordítható.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, állami, egyházi és alapítványi köznevelési intézmények,
civil szervezet, közalapítvány,
gazdasági társaság, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet,
határon túli intézmény, határon túli
civil szervezet, külföldi személy,
külföldi szervezet, határon túli
köznevelési intézmények, egyéni
vállalkozó, nemzetiségi önkormányzat

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási és köznevelési feladatok, programok ellátásához
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:
- a magyarországi és szülőföldi pedagógustovábbképzések, nyári akadémiák támogatása;
- a határon túli magyar köznevelés szakmai szervezeteinek és intézményrendszerének: módszertani
központok, pedagógus szövetségek, egyesületek
működésének, fejlesztésének, programjainak támogatása;
- a határon túli magyar tankönyvírás elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának támogatása, magyarországi tankönyvek biztosítása;
- szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek,
táborok, szaktáborok, illetve a köznevelés minőségi javítását célzó egyéb programok támogatása;
- a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- és
identitás megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási programok támogatása;
- a magyarországi köznevelésben sajátos nevelési
igényűként résztvevő határon túli diákok ösztöndíjának biztosítása;
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd
minisztériumai, valamint a szomszédos államok
között megkötött nemzetközi kétoldalú munkater-

a.: civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, egyház, vallásfelekezet, belső egyházi jogi személy,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
társulás, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli természetes személy,
határon túli egyesület, határon túli
szervezet, határon túli intézmény,
külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyházi intézmények, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó

b.

29.

348662

4 Határon túli
köznevelési feladatok támogatása

G

a.

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b:: -

részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton
b.: -

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -

37120

A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: nem határon
túli Áh-n kívüli
szervezet: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -

–

a.: igénybe vehető
b.: -
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b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

a-b.: kérelem alapján

a-b.: előleg
biztosítható

a-b.: egyösszegű
kifizetéssel

c.: -

részletekben
történő kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a-b.: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

vek alapján ellátandó közneveléssel összefüggő feladatok megvalósítása;
a tehetséggondozás, valamint a tanórán kívüli,
identitást erősítő oktatási programok támogatása;
- a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel
kapcsolatos kutatásokat folytató magyarországi és
határon túli szervezetek programjainak támogatása;
- a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatása;
- a határon túli magyar szakmai szervezetekkel való
kapcsolattartás, tanácskozások, konferenciák, a
Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni Magyar
Tankönyv- és Taneszköz Bizottság működtetésének biztosítása;
- határon túli vonatkozású egyéb magyarországi és
külhoni programok, rendezvények támogatása;
- külhoni magyar köznevelés infrastruktúrájának fejlesztése.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
-

b.

30.

271512

19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

a.

b.
c.

Az előirányzat a szociális és társadalmi felzárkózást
előmozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.
Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a-b.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi
önkormányzat nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, társulás

c.: -

c.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

igen
visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint
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A

c.: -

c.: Kincstár
31.

32.

296479

23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

222947

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

302913

1 Nemzetközi kétoldalú
oktatási és képzési programok

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére, pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához kíván az előirányzat
támogatást nyújtani.

határon túli ifjúsági szervezetek

a.

a.: közalapítvány, civil szervezet,
költségvetési szerv, gazdasági
társaság, külföldi személy, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, köz- és felsőoktatási intézmény

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

37121

Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási
tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm.
rendeletben meghatározott, a minisztérium feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtása. Nemzetközi oktatási
képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása.
Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben
részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási
Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai

kérelem alapján

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

b.

33.

302924

2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

244289

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

295035

2 Kétoldalú kulturális munkatervi
feladatok

255912
36.

3 Waclaw Felczak Alap

295079

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az alapító okiratokban meghatározott feladatok
támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári álláshelyek biztosításához hozzájárulás.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.
a.: Tempus Közalapítvány, költségvetési szerv

A Waclaw Felczak magyar-lengyel szellemi együttműködést
támogató Alap célja a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Tartalma
és rövid távú célja – többek között – ösztöndíjak, pályázatok,
ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány,
kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és
szakmai gyakorlatok területén.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli szervezet

kérelem alapján

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a
budapesti József Attila Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram megvalósításához, amely
német írók budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres
stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé.

közalapítvány, civil szervezet

kérelem alapján

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi
kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a
delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra.
Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő,
de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal ren-

költségvetési szerv, köztestület,
civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

b.: Kincstár

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

10 Kulturális és oktatási
szakdiplomáciai feladatok
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
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35.

368239

Kifizetésben részesülők köre

H

Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási
és képzési programok koordinálása. Az EU Erasmus+
programja (2014-2020), Európa a polgárokért program
(2014-2020), Nemzeti Europass Központ működtetése,
az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását támogató feladatok, ACES (Academy of Central European
Schools - Közép-Európai Iskolák Akadémiája) program,
az Erasmus Alumni és az ECVET hálózat működtetése,
EU-s programokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és
esélyegyenlőségi feladatok ellátása, CEEPUS (Középeurópai Felsőoktatási Csereprogram), továbbá az EU
oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása, idegennyelvoktatás fejlesztését célzó feladatok (pl. Európai Nyelvi
Díj), az EMMI támogatásával benyújtott pályázatok
nemzeti önrészének biztosítása. A College of Europe
képzések kapcsán felmerülő feladatok forrásának biztosítása. Nemzetközi programokhoz kapcsolódó szakdiplomáciai feladatok ellátása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.

b.

34.

G

37122

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

kérelem alapján

előleg biztosítható

J

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

delkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is
erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.
255989
264234
37.

295080

256078
38.

295102

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU-tagságból eredő
együttműködések
2 EU-tagságból
eredő kulturális
együttműködések

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.
A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben
való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi
együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósítását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvétel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása
2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez
az előirányzat – a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel (a továbbiakban: Filmalap) kötött együttműködési megállapodás
alapján – támogatást biztosít.

gazdasági társaság

Az előirányzat a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel
kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011.
(VI. 21.) Korm. határozat alapján a Filmalap és az EMMI
között létrejött keretmegállapodásban rögzített feladat megvalósítására, rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs
filmek
és
rövidfilmek
gyártásának,
filmgyártáelőkészítésének és filmterv fejlesztésének támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja többek között az „art” besorolású mozik működésének támogatását, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását pályázati
kiírás útján a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a
alapján; a hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának támogatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban
meghatározott feladatainak, szakmai tevékenységének és
működésének támogatását, valamint a filmalkotások akadálymentesítésének támogatását a vakok, a gyengénlátók
illetve a siketek oktatáshoz, művelődéshez történő minél
szélesebb körű hozzáférésének elősegítése érdekében.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján
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A

részletekben
történő kifizetéssel

11 Kulturális feladatok és szervezetek
támogatása
1 Filmszakmai támogatások

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

351695

2 A KOGART támogatása

Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (a
továbbiakban: KOGART) programjainak megvalósítására,
továbbá a KOGART gyűjteményének bemutatására alkalmas
ingatlan üzemeltetésének biztosítására szolgál.

civil szervezet, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

40.

297435

3 Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark támogatása

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft.
fenntartásában levő Emlékpark megújítására, működtetésére
és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

41.

351995

5 Kiemelt és/vagy közösségi
nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események
támogatása

Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű
fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az
országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemelkedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok
részesülhetnek támogatásban.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, határon túli intézmény, egyéni vállal-

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

37123

39.

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

37124

A

kozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi
személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, egyházi
jogi személy, határon túli egyház
42.

338328

17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak
restaurálása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak
restaurálásához nyújtott támogatás.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

43.

341240

20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyarországi és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudományos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végrehajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése,
logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gasztronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész
kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció,
projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap
tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social
media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések
kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szervezése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és
kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a
szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

21 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás

Az előirányzat támogatást biztosít a Vörösmarty Mihály
Emlékkiállítás létrehozására.

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

kérelem alapján

Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; az egyházi levéltárakban található örökségi értékek
megőrzését, valamint levéltárak szakmai programjainak
támogatását, a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezések, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok
támogatását, díjakhoz kapcsolódó támogatást.

központi
költségvetési
szerv,
köztestület, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési
szerv, gazdasági társaság, egyházi
jogi személy, civil szervezet,
közalapítvány,
közgyűjtemény,
könyvtár, muzeális intézmény,

kérelem alapján

44.

368939

256167

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
és nemzetiségi kultúra

271478

7 Közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és nemzetiségi
kultúra támogatása

295124

1 Közgyűjteményi
szakmai feladatok
- közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja

határon túli kulturális szervezetek,
határon túli intézmények, határon
túli egyesületek, határon túli gazdasági társaságok, határon túli
természetes személy, külföldi
személy, külföldi szervezet, határon túli egyház, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, alapítvány

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
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45.

pályázati úton

Áhtazonosító

46.

295135

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

2 Közművelődési
szakmai feladatok

Előirányzat célja

Az előirányzat nyújt fedezetet
a.

b.

47.

48.

347128

368839

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, az országos jelentőségű amatőr művészeti és népművészeti
elismerések és az azokhoz kapcsolódó rendezvények
támogatására, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű
Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés támogatására, valamint
a nép- és világzenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és szakmai
programjainak támogatására, az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok megjelentetésére;
- a kulturális alapellátási feladatok ellátására. A művészeti, közművelődési és közgyűjteményi szakterület
együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával történő közös célok megvalósítása a helyben elérhető kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdekében,
- a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár felújítására;
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

G

Kifizetésben részesülők köre

a.: civil szervezet, közalapítvány,
köztestület, központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi
szervezet,
egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi
személy, határon túli egyház,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b: –

részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton
b.: –

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: –

b.: –

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési rétesítők
szerint
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A

b.: Kincstár

Az előirányzat a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének
és dokumentumvásárlásának támogatására szolgál.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi
személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, egyházi
jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

4 Csoóri Sándor
Alap

A szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését célzó,
a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (például:
néptánc, népdal, népzene, népmese), a teljes népművészeti
mozgalom szervezeteinek támogatása Magyarországon,
Kárpát-medencében és a szórványban.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli természetes személy, határon
túli szervezet, külföldi személy,
külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli intézmény, határon túli civil és
egyházi szervezet, határon túli
köznevelési intézmények, egyházi

kérelem alapján

pályázati úton

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

Áh-n kívüli
szervezet esetében: felhatalmazó nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

37125

3 Kulturális szakemberek továbbképzése

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

G

H

Kifizetésben részesülők köre

I

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

kérelem alapján

előleg biztosítható

Jogcímnév

Előirányzat célja

5 Közszolgálati
Archívum támogatása

Közszolgálati Archívum fenntartásához, működtetéséhez
szükséges támogatás biztosítása.

6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
támogatása

Az előirányzat célja a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 84-85. §-aiban meghatározott területi közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezése és működési
feltételeinek biztosítása érdekében kötött közszolgáltatási
szerződés keretében az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

Az előirányzat célja a Magyar Rádió művészeti együttesek
szakmai működésének biztosítása, támogatása, továbbá eszközállományának korszerűsítése. A tevékenységhez tartozó
hangversenyszervezés, kortárs magyar zeneművek bemutatása,
hangfelvételek készítése, kortárs magyar zeneművészet és
egyéb szakmai programok támogatására szolgál.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

J

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

37126

A

jogi személy, határon túli egyház
49.

50.

372117

375173

256245
51.

368440

részletekben
történő kifizetéssel

13 Művészeti tevékenységek
1 A Magyar Rádió Zenei
együtteseinek támogatása

52.

372840

2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a Hangarchívum átköltöztetésének előkészítésére.

53.

271489

4 Művészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok
támogatása

284867

5 Előadóművészeti törvény
végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti
pályázatok)

részletekben
történő kifizetéssel
Médiaszolgáltatás-támogató
Vagyonkezelő Alap (MTVA)

és

Kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátására, művészi alkotások tervezésére és kivitelezésére, infrastruktúra kialakítására, korszerű felszerelések,
tárgyi eszközök beszerzésére szolgál, valamint a mindenkori
magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi
viszonylatban emblematikus jelentőségű alkotások, épületek,
személyiségek kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés)
biztosít támogatást.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, jogi személyiségű társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet,
külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon
túli egyház

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:
a. az Emtv. alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek
vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és
énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:
aa. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása
ab. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok
támogatása
b. az Emtv. alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján:
ba. Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes támogatása
bb. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok tá-

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyesület, alapítvány, gazdasági
társaság, helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet,
külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon
túli egyház

pályázati úton

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

-

pályázati úton

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
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54.

egyéb gazdálkodó szervezet

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

a.: kérelem alapján

-

a.: részletekben
történő kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

–

–

-

mogatása
c. az Emtv. alapján további kiemelt művészeti célok eseti
pályázati támogatása.
55.

331606

9 Közkönyvtári kölcsönzési
jogdíjak

56.

302180

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési
jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez.

egyesület (bejegyzett közös jogkezelő szervezet), központi költségvetési szerv

a. Művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése a társadalombiztosítási alapkezelő szerven keresztül.

a.: központi költségvetési szerv

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

b.: Kincstár

b.: –
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A

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

57.

343339

11 A Budapesti Tavaszi
Fesztivál és a Budapesti Őszi
Fesztivál megrendezésének
támogatása

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
(Café Budapest) megrendezésének támogatása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

58.

343340

12 Egyéb színházi támogatások

Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, egyházi
jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

59.

285134

13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak
támogatása

gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

részletekben
történő kifizetéssel

60.

228653

15 Gyermek és ifjúsági szakmai felada-

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti
Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, a droghasználat
megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása különböző színtereken (család, iskola,
gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntetőigazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi
résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai
konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a
helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása
érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális)
kiegészítő működési támogatása és a különböző szakmai
fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, egyházi jogi személy,
társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

37127

228664

14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

G

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Kincstár

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

Kincstár

-

37128

A

tok

61.

62.

63.

64.

66.

3 Ifjúságpolitikai feladatok
támogatása

277201

2 Gyermek és
ifjúsági szakmafejlesztési célok

Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú
társadalmi céljait meghatározó „Nemzeti Ifjúsági Stratégia
2009–2024” című stratégiai program (NIS) végrehajtásához.
Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az előirányzat biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetésének költségeit is.

civil szervezetek, gazdasági társaságok, központi költségvetési
szervek, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv,
egyházi jogi személy, határon túli
ifjúsági szervezetek

kérelem alapján

3 Báthory István
Magyar-Litván
Együttműködési
Alap

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési
Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013.
(VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év
közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a
fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti
viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a
magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést,
illetve a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő
információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez
kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.

költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, természetes személy

kérelem alapján

4 Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram támogatása

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a
Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995.
évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az
előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli szervezet

kérelem alapján

5 Új Nemzedék
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
támogatása

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit
Közhasznú Kft. és az általa működtetett, országos (19 megyében és Budapesten is működő) Kontakt Pont hálózat
működésének biztosítása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása; szakmai, módszertani
anyagok előkészítése.

gazdasági társaság

kérelem alapján

6 Fiatalok első
sikeres nyelvvizsgájának támogatása

Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok első sikeres „B2” vagy
„C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első
emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához a minimálbér 25 %-ának erejéig biztosít fedezetet.

magánszemély, Kincstár

7 Fiatalok vezetői
engedélyének
megszerzésével
összefüggő hozzájárulás

a. Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének
megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja,
hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői
engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát követően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig a
vizsgázó felmerülő költségei visszatérítésének fedezetét,
illetőleg a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.

a.:
magánszemély,
Kincstár,
központi költségvetési szerv,

343351

031831

348762

368739

368784

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton

pályázati úton

előleg biztosítható

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: bankforgalmi
terhelési értesítők szerint

b.: -
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65.

279845

Áhtazonosító

265501
67.

68.

69.

271256

348673

296513

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

G

H

I

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

kérelem alapján

a. Forrás biztosítása a népesedés és a családügy, valamint a
férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló, a
nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a
családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok
és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek
koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához.
b. Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására,
nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi
rendezvények lebonyolítására.
c. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a gyermekek
napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és
módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, valamint az örökbefogadás után követésének támogatására.
d. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, külföldi személy,
határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, társulás, külföldi
szervezet

a. – b.: kérelem alapján

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

1 Szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások fejlesztése,
szakmai feladatok támogatása

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, képzések,
szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag
fejlesztő és koordináló non-profit szervezetek támogatása. A
szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő szervezeti
hálózat működésének támogatása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben előírt egyházi módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.

3 Család- és ifjúságügyi
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása

6 Családpolitikai Programok

J

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.-c.: felhatalmazó nyilatkozat

–

a.-b..
igénybe
vehető

16 Szociális szolgáltatások és egyéb
szociális feladatok támogatása

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
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A

részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton
c.: kérelem alapján

a.-c.: előleg
biztosítható
d.: –

d.: –

a. – b.: egyöszszegű kifizetéssel

d.: –

részletekben
történő kifizetéssel

c.-d.: -

c.: egyösszegű
kifizetéssel
d.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: civil szervezet, helyi önkormányzat, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság, egyesülés, nemzetiségi önkormányzat,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
társulás
c.: civil szervezet
d.: Kincstár

70.

296524

7 Családpolitikai célú pályázatok

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

37129

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a
családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati
szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak

Áhtazonosító

243145
71.

059811

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

258545

243156

74.

268990

244201

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy

a.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek
számára megállapított otthonteremtési támogatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a postaköltséget tartalmazza.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság

A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb jármű
szerzési támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott
személyek
közlekedési
kedvezményeiről
szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg
a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megállapításra. Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedezetét.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők
hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás
összegét.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági
társaság

kérelem alapján

előleg nem
biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a.

Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó
felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást végző szervezetek innovatív programjainak támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása, szakmai kiadványok kiadása,
terjesztése.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv,
határon túli szervezet, gazdasági
társaság

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának
és ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami
fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet hatá-

a.: civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alap-

–

a.: igénybe vehető

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás
Alap

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

a.

7 GYES-en és GYED-en
lévők hallgatói hitelének
célzott támogatása

18 Gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése

b.: -

b.: -

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg nem
biztosítható
b.: -

b.: Kincstár

pályázati úton
b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

b.: -

–

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.: igénybe vehető
b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások támogatása

a.

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg nem
biztosítható
b.: -

a.: részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: -
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75.

J

a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a
családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a
pályázat keretében.

b.

266190

I

Kifizetésben részesülők köre

b.

73.

H

Előirányzat célja

b.

72.

G

37130

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

281334

4 Közösségi ellátások, utcai
szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

Kifizetésben részesülők köre

H

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: pályázati úton

a.: előleg biztosítható

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

A pályázati úton 3 éves befogadásra került utcai szociális munka-szolgálatok, alacsonyküszöbű szolgálatok, a
krízisellátás támogatása, továbbá a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása. A
finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
által már megkötött, és jövőben kötendő szerződéseinek
egyedi támogatás forráskeretét biztosítja.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

kérelem alapján

Az előirányzat 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: 257/2000. (XII. 26. Korm. rendelet]
alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem
önkormányzati szervezetek részére bevezetésre került
szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális
hozzájárulási adójához biztosít fedezetet.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

a.: kérelem alapján

b.

J

Támogatási
előleg

ján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

a.

I

Támogatás biztosításának módja

rozza meg.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

b.

76.

G

L

M

Biztosíték

Kezelő szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

a.: Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

b.: Kincstár

b.: -

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-
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A

b.: -

b.: Kincstár
77.

78.

343640

346473

7 Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati
bérrendezéssel összefüggő
támogatások

a.

b.

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

a.: előleg biztosítható
b.: -

a.: részletekben
történő kifizetéssel

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -

b.: -

Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján
elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó központi, köztestületi költségvetési
szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati öszszevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához
biztosít fedezetet.

központi
költségvetési
szerv,
köztestületi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

80.

353784

10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztési támogatása

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív
fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek
végzése, programok, pályázati programok, képzések, szakértői
díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

a. Az előirányzat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkor-

a.: civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

pályázati úton

-

–

–

-

igen

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

a.: felhatalmazó

–

a.: igény-

a kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

-

37131

9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére
biztosított ágazati pótlék

11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb

–

b.: Kincstár

349140

368962

felhatalmazó
nyilatkozat

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

79.

81.

-

részletekben
történő kifizetéssel

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

bérintézkedés

mányzati szervezetek részére biztosít támogatást a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó
kompenzációhoz.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

G

Kifizetésben részesülők köre

társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

H

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

b.: –

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

Kezelő szerv

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

nyilatkozat

be vehető

b.: -

b.: -

37132

A

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

82.

83.

84.

255667

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi
integrációs szociális programok

294613

3 Család, esélyteremtési és
önkéntes házak, továbbá
egyéb esélyteremtési programok támogatása

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai
koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Hálózat működtetése az ország 19 megyéjében
és a fővárosban.
A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer
hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési
feladatok ellátása.
Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása
kiemelt tekintettel helyi esélyegyenlőségi, esélyteremtési jó
gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának támogatására.
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, egyházi jogi
személy

kérelem alapján

4 Az Országos Kríziskezelő
és Információs Telefonközpont működésének támogatása

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont
működésének támogatása, a kapcsolati erőszak áldozatait
segítő krízisellátó rendszer hatékony működésével kapcsolatos
koordinációs feladatok ellátása.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, egyházi jogi
személy

kérelem alapján

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezmény, illetve az Országos Fogyatékosságügyi
Program végrehajtása keretében az érintettek önálló
életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek
érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása, önálló életvitelt segítő kutyák kiképzésének támogatása, szülősegítő szakmai programok támogatása, fogyatékos személyt nevelő családok otthonában szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása, gépjárműbeszerzés támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása, .kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, költségvetési
szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

a.: kérelem alapján

Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai sztenderdek alapján nyújtó szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása, pályázati
lebonyolítási költségek támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, költségvetési
szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi sze-

368251

281367

6 Fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő
programok támogatása

a.

85.

298246

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása

a.

b.

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

–

a.: igénybe vehető
b.: -
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b.

pályázati úton

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

E

Jogcímcsoportnév

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

mélynek minősülő egyéb szervezet, társulás
b.: Kincstár
86.

87.

304168

304157

12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

13 Autista otthonok, értelmi
sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok
támogatása

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás,
szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez,
valamint téli krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj fedezete. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság
problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást
kiegészítő programok kivitelezéséhez, speciális hajléktalan
feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, szövetkezet,
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
gazdasági társaság

kérelem alapján

a.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó
szerv, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi
jogi személy

a.: kérelem alapján

b.

Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

pályázati úton

pályázati úton
b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

88.

89.

90.

21 PHARE Programok

237055

4 HU-9904-01 (Halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja)

237077

2 Hazai társfinanszírozás HU9904-01 (Halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja)

246523

5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

240634

1 Phare támogatás
(HU 0008-02)

003056
368462

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
263456
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A

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való
bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelésioktatási intézmények

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való
bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelésioktatási intézmények

Az előirányzat felhasználásnak célja, hogy a BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) projekt
kialakítása, működtetése során az egészségügyi szolgáltatást
nyújtó intézményekben a betegek ellátása biztonságosabb és
eredményesebb legyen.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján
pályázati úton

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

–

–

igénybe
vehető

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
1 BELLA Program
akreditációja

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

37133

részletekben
történő kifizetéssel

Áhtazonosító

91.

92.

93.

263978

270801

349584

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

G

H

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás,
egyéni vállalkozó

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

Az előirányzat felhasználásának célja a 7 darab mentőhelikopter bérleti díjának fedezetbiztosítása, továbbá a mentőhelikopterek működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag, esetleges
javítási, illetve a pilótaképzés költségeinek finanszírozása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

6 Nem központi fenntartású
Egészségfejlesztési Irodák
támogatása

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként
létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban (a továbbiakban: EFI)
cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat
alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmódváltó programok megvalósításával személyes tanácsadási
rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat
felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k
működésének támogatása.

gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, társulás

kérelem alapján

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók felhalmozott adósságának rendezéséhez,
valamint az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósításához.

3 Légimentés eszközpark
bérlésével összefüggő kiadások

2 Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

igen
a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

359473

7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

A kollegiális vezetők havi juttatásának (tiszteletdíj) biztosítása.

egyéni vállalkozó, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

95.

359484

8 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások

Az előirányzat felhasználási célja: higiéniás eszközök biztosítása egészségügyi intézmények részére, valamint gyógyszerbiztonság és Hepatitis C szűrés megvalósítása egészségügyi
dolgozók részére

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

igénybe
vehető

96.

368473

9 Egynapos sebészet eszközfejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja az aktív fekvőbetegszakellátás tehermentesítése az egynapos sebészeti eljárás
bővítése által.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

igénybe
vehető

10 Krónikus Hepatitis C
betegekkel foglalkozó dolgozók szűrése, kezelése

Az előirányzat felhasználásának célja a HCV-fertőzés szempontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalkozásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes
hatékony kezelés biztosítása.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

-

–

–

igénybe
vehető

11 Nemzeti innovációs
onkogenomikai és precíziós
onkoterápiás programok
elindítása, fejlesztése

Az új nemzeti program célja a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombinált,
precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új
genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés
hatékonyságának nyomon követésére.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

-

–

–

igénybe
vehető

98.

368484

368528

pályázati úton

pályázati úton

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
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94.

97.

37134

A

Áhtazonosító

99.

368539

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

G

H

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

központi költségvetési szerv, civil
szervezet, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai
Irgalmasrendi Kórház közös
fejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai
Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése, a kórházi infrastruktúra javítása, családbarát környezet kialakítása és az egészségügyi ellátások fejlesztése.

részletekben
történő kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

igen
a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

100.

271889

13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a,
valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-a
alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú
gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, valamint – figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény értelmében a költségvetési támogatási
igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december
31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan benyújtott
igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó működési
célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem tervezhető
jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
és az EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül rendezésre.
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül, amely az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtható.

közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

igénybe
vehető

101.

343373

19 Patika hitelprogram kamattámogatása

a.

Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel
bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján
állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású
hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki elővásárlási jog
gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
aa.) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem
közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni
hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,
ab.) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
ac.) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad a
gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
ad.) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal
rendelkezik.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

Az államilag támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó
támogatások biztosítása

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, önkormányzati

–

igénybe

b.

302991

20 Egészségügyi szakképzési
(rezidens) rendszer működé-

b.: -

kérelem alapján

b.: -

előleg biztosítható

b.:

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítő
szerint

részletekben
történő kifize-

-

-

Áh-n kívül:
felhatalmazó

37135

102.

b.: Kincstár
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A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

sének támogatása

Előirányzat célja

a.

b.

103.

104.

105.

352051

354351

359839

H

Kifizetésben részesülők köre

egészségügyi
szervezet

szolgáltató,

Támogatás biztosításának módja

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

téssel

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet
10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek,
berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti
állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve
egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása, valamint a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedések támogatása.

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság (a XX. EMMI
fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt,
az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ középirányítói jogkörébe
tartozó egészségügyi intézmények
és a rábízott vagyon részét képező
részesedéssel működő gazdasági
társaság)

kérelem alapján

25 Egészséges Budapest
Program

Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és
betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának
emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése,
valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása
érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási
szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása,
továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és
tervezési feladatok biztosítása.

központi költségvetési szerv, civil
szervezet, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egészségügyi köztestület, közalapítvány

kérelem alapján

26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

2012. decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997.
évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely
alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása.

egyházi jogi személy, civil szervezet

kérelem alapján

27 A Betegápoló
Irgalmasrend projektjeinek
finanszírozása

Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló
Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, így különösen:
a. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítása,
b. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása,
c. a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1.
szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének energiahatékonysági célú felújítása,

egyházi jogi személy

A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakításához és az erre
rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4

Támogatási
előleg

civil

24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli
támogatása

d.

I

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

L

Biztosíték

M

Kezelő szerv

nyilatkozat

igen
a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

igen
a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint
igen
a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint
-

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

vehető

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

Áh-n kívüli nem
egyházi jogi
személy kedvezményezett
esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

igénybe
vehető

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-
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106.

343684

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján
a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a képzést
koordináló egyetemeknek folyósítandó, a képzésben
részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő
támogatás fedezete,
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a szakképzést koordináló egyetemek részére a képzéssel összefüggésben biztosítandó támogatások fedezete.

G

37136

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

G

H

I

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás,
egyéni vállalkozó, sportszövetség,
szövetség

kérelem alapján

előleg biztosítható

Az előirányzat forrást biztosít az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források
biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
végrehajtásával összefüggő feladatokra.

egyházi jogi személy; egyházi
felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában felsorolt nevelésioktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézmény, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
közalapítvány, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, egyházi
jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi
önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézmény

kérelem alapján

15 MOME Campus - Kreatív
Innovációs és Tudáspark
kialakítása

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott
támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), Kutatóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, Szintalatti
beépítések, Zöld terület kialakítása a B” épület újjáépítése,
kiegészítő technológia biztosítása; BME „Z” épületben ideiglenes tartózkodási hely kialakítása (költözés és visszaköltözés).

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

22 Óvodai férőhelybővítés
pályázat

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelésioktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézmény, gazdasági
társaság, egyházi jogi személy,
vallási tevékenységet végző szervezet, költségvetési szerv, közalapítvány, alapítvány, egyesület

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

J

K

L

M

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

igen

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

–

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

Biztosíték

Kezelő szerv

hrsz.) alatti ingatlan felújítása.
107.

368628

28 Nemzeti Népegészségügyi
Stratégiával összefüggő
feladatok

Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései
I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban
megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához
kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2018.
évre vonatkozó intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi
programok mentén:

pályázati úton

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

A

a) „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,
b) szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,
c) keringési betegségek megelőzését célzó komplex program,
és
d) a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.
108.

374839

338339
109.

110.

111.

374373

343406

355006

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

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

26 Alapítványok, közalapítványok által
ellátott feladatok és általuk fenntartott

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

37137

006156

29 Természetes fogamzássegítés

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

E

Jogcímcsoportnév

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

37138

A

intézmények támogatása
271434
112.

113.

295357

295479

270234
114.

271445

1 Oktatási alapítványok,
közalapítványok
2 Közalapítvány a
Budapesti Német
Nyelvű Egyetemért

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és
működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást nyújt mind a
Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez.

közalapítvány

14 Autizmus
Alapítvány

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek
és serdülők speciális habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való
felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány
Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Ambulanciája, Kognitív
Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást
Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján.

alapítvány

a.

a.: alapítványok, közalapítványok,
határon túli szervezet, külföldi
szervezet, központi költségvetési
szerv

117.

343417

264178

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

10 Egyéb kulturális alapítványok
működési és programtámogatása

12 Trianon Múzeum Alapítvány
(Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása

27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

28 Gazdasági társaságok által ellátott
feladatok támogatása

Előadó-művészeti, alkotóművészeti közgyűjteményi
célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális,
közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmaimódszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és programjainak támogatása.

pályázati úton
b.: -

b.: Kincstár

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a.:igen

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) pontja szerint
támogatást nyújt a Nemzeti Pedagógus Kar, mint köztestület
működéséhez és feladatainak megvalósításához, így az etikai
kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének
ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó,
információs tevékenység működtetésével kapcsolatos feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit
az ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a
köznevelési rendszer szakmai egységét.

köztestület

a. Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási szerződéssel
rendelkező gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott

a.: gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifize-

a visszafizetés
határideje a
kötelezettség-

b.: -
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116.

297468

kérelem alapján

2 Kulturális alapítványok,
közalapítványok

b.

115.

részletekben
történő kifizetéssel

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

szakmai feladatok megvalósulásához.
a.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

118.

119.

120.

121.

015877

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

295235

22 Oktatási társadalmi, civil
és non-profit szervezetek

270290

2 Oktatási társadalmi szervezetek,
szövetségek,
testületek, egyesületek, bizottságok
támogatása

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi körű oktatási, nevelési egyesületei,
szövetségei működésének pályázati rendszerű támogatására, a
szervezetek kérelem alapján történő működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez kapcsolódó feladatok
megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások, a nevelési-oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok finanszírozására.
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az országos,
regionális pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteknek,
szövetségeknek, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos és
regionális tervek előkészítésében, a nevelési-oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok végrehajtásában.

szövetség, civil szervezet, egyesület, költségvetési szerv, nonprofit
szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

23 Kulturális társadalmi, civil
és non-profit szervezetek

271490

2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek
támogatása

Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai
szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és
az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok
ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a
szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez,
valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érdekében.

civil szervezet, határon túli szervezet, külföldi szervezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat

kérelem alapján

3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
(TEMI) támogatása

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete (TEMI) és 60 tagintézményének
működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a
TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak,
művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalomés gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához
és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti
csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1)
bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.

egyesület

kérelem alapján

4 Magyar Írószövetség támogatása

Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésének támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter
felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 58. § (2)

civil szervezet

331617

pályázati úton

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

téssel

vállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

295268

018746

J

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

b.: -

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-
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A

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

37139

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

kérelem alapján

előleg biztosítható

J

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

37140

A

bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok
ellátásához.
122.

123.

343440

351762

5 Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat támogatása

Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
(TIT) mint a közösségi művelődés területén elismert ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő
folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszervezetei működési költségeihez, a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt
hozzájárulás.

civil szervezet

6 Rákóczi Szövetség támogatása

Rákóczi Szövetség tevékenységéből adódó működési és
programtámogatások biztosítása.

civil szervezet

részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

24 Egészségügyi társadalmi,
civil és non-profit szervezetek

124.

000329

1 Magyar Vöröskereszt támogatása

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet
kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és
fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint:
a. képzési tevékenységek;
b. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése,
programjainak támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása);
c. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli
Európai Unió Irodával;
d. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel;
e. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal
kötött Együttműködési Megállapodás alapján;
f. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.);
g. szociális programok szervezése (pl.: családvédelmi
programok, kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért”
program);
h. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özönés árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló
1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.”
célkitűzései határozzák meg.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

125.

253189

2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik
a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során – többek
között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség
fontosságát, a nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszo-

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-
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295302

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

kat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők
számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.
126.

303079

3 Egészségügyi
társadalmi, civil és
non-profit szervezetek működési
támogatása

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb nonprofit szervezetek bevonásával.

civil szervezet, közalapítvány

részletekben
történő kifizetéssel

253178

4 Magyar ILCO
Szövetség támogatása

Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít
a. sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez, egészségvédelmi továbbképzéséhez, rehabilitációjuk elősegítéséhez;
b. sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához;
c. tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek képzéséhez;
d. nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konferencia szervezéséhez;
e. az „ILCO Hírmondó”megjelentetéséhez;
f. sorstársi beteglátogatás szervezéséhez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

128.

331139

5 Magyar
Gyermekonkológi
ai Hálózat

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai
Hálózat által fenntartott gyermekkori daganatos betegségek
kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai
faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a
beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

129.

331939

6 Daganatos Betegek Rehabilitációs
Lelki Otthona

Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó működési kiadások részbeni támogatásához.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

130.

247223

7 Rákbetegek
Országos Szövetsége

Az előirányzat felhasználásának célja a Rákbetegek Országos
Szövetsége tárgyévi működésének támogatása az alábbi
szakmai feladatok mentén:
a. a magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képviselete, érdekérvényesítése;
b. a rákbetegek hazai egyesületeinek, klubjainak összefogása és meghatározott témakörökben közvetlen segítése;
c. a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű szemléletformálás;
d. a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete;
e. segítő szolgáltatások biztosítása.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

131.

225960

8 Gézengúz Alapítvány a Születési
Károsultakért

A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért
vállalt közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -

részletekben
történő kifize-

132.

295313

25 Szociális társadalmi, civil
és non-profit szervezetek

233628

5 Fogyatékos
személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és

a.

b.

Fogyatékosok országos, regionális és helyi szervezeteinek és szakmai programjaik támogatása, egyéb, a fogyatékosok érdekében végzett szakmai tevékenységek támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormány-

pályázati úton
b.: -

b.: -

b.: -

37141

127.
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A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

esélyteremtési
programok támogatása

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

–

-

–

-

–

-

37142

A

téssel

zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
határon túli szervezet, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
133.

134.

135.

137.

245545

000352

000363

225322

6 Értelmi Fogyatékossággal Élők
és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége

7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége

9 Magyar Vakok
és Gyengénlátók
Országos Szövetsége

10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

a.

b.

a.
b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és
tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális
és Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -
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136.

000330

Áhtazonosító

138.

279167

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

11 Autisták Országos Szövetsége

Előirányzat célja

a.
b.

139.

140.

141.

142.

298335

298346

303091

245634

12 Siketvakok
Országos Egyesülete

13 Értelmi Sérülteket Szolgáló
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége

21 Karitatív tevékenységet végző
szervezetek támogatása

23 Dévény Anna
Alapítvány

a.
b.

a.

b.

b.

Kifizetésben részesülők köre

Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett
szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjai támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek
és Alapítványok Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett
szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak, speciális, innovatív
szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomagkészítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
a.

G

A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai
programjainak támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

b.: Kincstár

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

–

-

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
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A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

a.: civil szervezet
b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
143.

197403

24 Kézenfogva
Alapítvány

a. A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet
b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: –

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: –

részletekben
történő kifizetéssel

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: –

37143

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők

-

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

H

Kifizetésben részesülők köre

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

b.:–

részletekben
történő kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

37144

A

szerint
144.

348906

25 Pszichiátriai
Érdekvédelmi
Fórum

a.

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és
szakmai programjainak támogatása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet
b.: –Kincstár

b:–

-

b.: –

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
145.

348917

26 Afázia Egyesület

Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak
támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

igen

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel
146.

147.

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

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

351740

1 Esélyteremtési
és önkéntes programok, feladatok
támogatása

Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást
nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a
tagállami önrész biztosítása.
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára
biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó
Átmeneti Szállások működtetése.
Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és
programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési
területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének
fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az állampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok
támogatása.

központi költségvetési szerv, civil
szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési
szerv, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

2 Családbarát
Ország Nonprofit
Kft. működésének
támogatása

Az előirányzat biztosít forrást a Családbarát Ország Nonprofit
kft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak, tervezésének és megvalósításának biztosítására; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítésére és lebonyolítására; szakmai, módszertani anyagok előkészítésére.

gazdasági társaság

kérelem alapján

Az előirányzat támogatást biztosít
a. az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos
jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT berendezések és eszközök beszerzéséhez;
b. e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, szakmai-tartalmi

költségvetési szerv,
oktatási intézmény

368495

244478
244356

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

351739

248634

149.

27 Démoszthenész
Beszédhibások és
Segítőik Országos
Érdekvédelmi
Egyesülete

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint (az EU
jóváírását követő 60 napon
belül)
-

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

-

részletekben
történő kifizetéssel

34 Phare programok és az átmeneti
támogatás programjai
1 Phare programok
3 Phare forrás,
Információs technológia az általános iskolában

nevelési-

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
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148.

348928

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

c.

150.

245023

G

H

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat az „Információs technológia az általános
iskolában” című Phare program hazai társfinanszírozását
biztosítja.

költségvetési szerv,
oktatási intézmény

nevelési-

249545

35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás
szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján érvényesített támogatás kifizetés a gáz- és távhő
szolgáltatók számára.

gazdasági társaság

152.

265967

39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

a.

Szociális intézményi jogviszonya alapján ellátásban
vagy
szolgáltatásban
részesülő
személyek
munkarehabilitációs célú fejlesztő foglalkoztatása támogatás biztosításával.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása, a
társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének illetve
védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő
egyéb szervezet

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb
szervezet

264912

46 Megváltozott munkaképességűek
munkaerő-piaci integrációját elősegítő
programok

a.

b.

154.

264923

47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

a.

b.

155.

156.

48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós
illeték

295224

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

351751

1 Magyar Állami Operaház Eiffel Bázis

L

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Biztosíték

M

Kezelő szerv

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

-

Korm. rendelet alapján

előleg nem
biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Kincstár

-

a.: pályázati úton

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

a.: SZGYF

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: Kincstár

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

a.: pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható
b.: -

b.: Kincstár

Kincstár

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar
Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló

központi költségvetési szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

b.: -

a.: igénybe vehető
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása.

-

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: -

a.: Budapest
Főváros Kormányhivatala

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

-

b.: -

–

–

egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

-

–

–

-

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-

37145

343451

K

részletekben
történő kifizetéssel

151.

153.

J

és elektronikus továbbfejlesztéséhez;
akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken; akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen; e-tanulási képzési programok
kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen
való részvételhez.

4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia
az általános iskolában

b.

I
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A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

37146

A

1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma
létrehozásával kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási,
műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.
157.

359795

2 Magyar Állami Operaház
Andrássy úti épületének
felújítása

Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrássy úti
épületének felújításához biztosít forrást.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-

158.

300924

3 Emlékpont Központ támogatása

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum
által működtetett Emlékpont kiállítóhely működtetésére és
szakmai feladatainak ellátására szolgál.

helyi önkormányzati költségvetési
szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

159.

359917

4 Modern Opera beruházása

a.

a.: gazdasági társaság

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.

160.

161.

372151

344740

5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása

Az előirányzat célja az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai
alprogramok végrehajtásának támogatása (az Árpád-ház
Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási
tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint
az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron
megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról
szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján).

6 A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása

Az előirányzat célja a TIT Budapesti Planetárium épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása

7 Liget Budapest projekt
előkészítése és megvalósítása

a.

b.

163.

353762

8 A Fővárosi Nagycirkusz
elhelyezése és kialakítása

a.

b.

b.: Kincstár

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
költségvetési szerv, egyházi jogi
személy

kérelem alapján

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényben megfogalmazottak érdekében forrást biztosít a Liget Budapest projekt előkészítésére és megvalósítására, valamint a projekt során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb
szakmai feladatok végrehajtására.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Liget
Budapest Projekt keretein belül a Fővárosi Nagycirkusz
elhelyezésének és új épületének kialakítása során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok
végrehajtására.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -
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162.

375195

Az előirányzat célja a Budapesti Music Center stagione
(befogadó) rendszerben működő, társulat nélküli operaházának megvalósításához szükséges forrás biztosítása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

H

Kifizetésben részesülők köre

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

Áh-n kívüli
szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

-

a.: Áh-n kívüli
szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

szerint
164.

165.

354862

358973

9 A Budai Vígadó felújításának támogatása

10 Makovecz Imre Alap

A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források
biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
szerinti felújítással kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.

központi
költségvetési
gazdasági társaság

a.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi személy

b.

Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének
gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott
Makovecz Imre Alap (MIA) forrásainak terhére megszülető egyedi döntésekből eredő építések és felújítások
finanszírozásának biztosítása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

szerv,

részletekben
történő kifizetéssel

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
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A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
166.

167.

168.

169.

170.

360162

358984

367128

369117

372328

11 Nemzeti Művelődési
Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új
épületének beruházása, Lakitelek
12 Bartók Év

13 Arany János-emlékév
programjainak támogatása

14 Kodály-év

15 A Szolnoki Szigligeti
Színház felújítása

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, civil szervezet,
közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, civil szervezet,
közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához
szükséges feladatokról szóló 1066/2017. (II. 9.) Kormányhatározat alapján létrehozott Emlékbizottság által jóváhagyott
cél- és feladatrendszer szerinti programok megvalósítása és
az Emlékbizottság működésének támogatása.

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

kérelem alapján

Az előirányzat biztosítja a Kodály Program keretében rendezvények, képzések, ismeretterjesztő programok, kiállítások,
koncertek, előadások megvalósítását, filmek és interaktív
fejlesztések létrehozását, versenyek, pályázatok lebonyolítását és kiadványok megjelentetését, továbbá a programhoz
kapcsolódó arculattervezés és egyéb kommunikációs feladatok támogatását.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

a.

a.: helyi önkormányzat

Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó gazdasági társasága, az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. épületének megvalósításához szükséges forrás biztosítására szolgál.

A Bartók-év programjainak megvalósítása.

Az előirányzat célja a Szolnoki Szigligeti Színház épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

b.: Kincstár

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

részletekben
történő kifizetéssel
előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton

pályázati úton

a.: kérelem alapján
b.: -

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel,

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

37147

b.: egyéb: bankforgalmi értesí-

b.: -

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel,

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

37148

A

tők szerint
171.

372162

16 A Fonó Budai Zeneház
felújítása

a.

b.

172.

173.

174.

370151

375228

375073

18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések

20 Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása

22 Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
fejlesztéseinek támogatása

Az előirányzat célja a Fonó Budai Zeneház Budapest
XI. kerület, Sztregova utca 3. szám alatti épületének
felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

a.: nonprofit gazdasági társaság
b.: Kincstár

b.: -

A fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

-

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi értesítők szerint

Az előirányzat célja Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4.
pont a) és e) alpontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

Az előirányzat célja a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad szakmai megújulását biztosító infrastrukturális felújítások, fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása a Thália
Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat alapján.

gazdasági társaság

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása az erről szóló 1128/2018. (III. 19.)
Korm. határozat alapján.

közalapítvány

kérelem alapján
Kormány határozat
alapján

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

–

–

–

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

részletekben
történő kifizetéssel
előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel
egyösszegű
kifizetéssel

kérelem alapján
Korm. határozat alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel
egyösszegű
kifizetéssel

a) a Kertész Imre Intézet kialakítása és felújítása
b) Terror Háza Múzeum felújításának előkészítése
175.

296435

176.

268506

A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő
feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány
egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása.

államháztartáson belüli és kívüli
szervezetek

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
1 Roma Szakkollégiumi
Hálózat

a.

Hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának
előmozdítása érdekében az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett és Európai Uniós fejlesztési forrás
(EFOP 3.4.1-15., VEKOP 7.4.1-15.) keretében kialakított kollégiumi formában működő roma szakkollégiumok létrehozásának, működési és szakmai programjainak támogatása, szakmai programjaik megvalósítására,
biztosítva a fenntartási kötelezettséghez szükséges forrást.

a.: költségvetési szerv, egyházi
jogi személy
b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása
177.

331673

4 Roma kultúra támogatása

a.
b.

Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyé-

a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

–

a.: igénybe vehető
b.: -
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334828

51 Fejezeti általános tartalék

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

ni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
178.

331195

5 Társadalmi, gazdasági,
területi hátránykiegyenlítést
elősegítő programok, szakkollégiumok

a.

b.

179.

331206

6 Felzárkózás-politika koordinációja

a.

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében a roma szakkollégiumok létrehozásának, működésének támogatására, továbbá roma nemzetiségi oktatási
intézmény valamint egyéb szakkollégium működésének
támogatására; a romák társadalmi-gazdasági integrációjához; a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és
szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és
gyermekek esélyteremtését szolgáló programokhoz; a
szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható,
és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek
megerősítéséhez; az előirányzat céljaihoz közvetlenül
kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

Az előirányzat terhére kerül biztosításra az Európa 2020
stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása;
az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII.
13.) Korm. határozathoz (NTFS I.), valamint a Magyar
nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész
életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája,
a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség
nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
(NTFS II.) kapcsolódó feladatok megvalósítása; a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat
között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok,
intézkedések nyomon követésének, értékelésének, a
monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs
rendszerek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására; a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására; az NTFS I-II. társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására; a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését
elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, azokat
megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdeké-

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet

a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

b.: -
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A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

–

a.: igénybe vehető
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

37149

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

b.

180.

297335

7 Roma ösztöndíj programok

G

Kifizetésben részesülők köre

H

K

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

ben; a fentiekben megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.
a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, nem állami
fenntartású köznevelési intézmény
fenntartója, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet,
lakásszövetkezet,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet

Az előirányzat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélykülönbségeinek kiegyenlítése érdekében az Integrációs
Pedagógiai
Rendszeren
keresztül
a
képességkibontakoztatásra, integrációs felkészítésre, valamint óvodai
fejlesztő programok megvalósítására nyújt támogatást.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmény fenntartója, köznevelési
intézményt fenntartó felsőoktatási
intézmény, óvodát vagy egyéb
köznevelési intézményt fenntartó
önkormányzat
vagy
társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

a.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, nem állami
fenntartású köznevelési intézmény
fenntartója, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet,
lakásszövetkezet,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet

a.: kérelem alapján

b.

J

Támogatás biztosításának módja

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.

I

37150

A

pályázati úton
b.: -

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
181.

351973

9 Társadalmi felzárkózási és
integrációs intézkedések

10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani,
Oktatási és Kulturális Központ

b.

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ és annak hálózata működési költségei. A Központ feladata: nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása; roma,
nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb
korosztályoknak; nemzetiségek kulturális örökségeinek
és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.);
közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai
támogatása; részvétel a hazai nemzetiségi kulturális
rendezvények szervezésében,az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének,
hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a
nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése; társadalmi kohézió erősítése.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-

b.: Kincstár

pályázati úton

b.: -

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: -
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182.

343495

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.
183.

359451

11 Budapesti Roma Oktatási
és Kulturális Központ

a.

b.

184.

185.

375595

019204

186.

267367

187.

352195

Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak szervezését, megtartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését,
továbbadását; roma hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat finanszírozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és elmélyítését (színház, zene,
képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.)
szolgáló programokat, a kulturális szervezetek szakmai
támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok megrendezését, a felzárkózást
elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának támogatását, a roma kultúrát összefogó digitális
archívum létrehozását.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, nem állami
fenntartású köznevelési intézmény
fenntartója, köztestület, gazdasági
társaság,önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

pályázati úton
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

Az előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek
működésének, tevékenységének támogatására, roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusképzések támogatására.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

13 Országos Roma Önkormányzat működési és média
támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Roma Önkormányzat működésére, közfeladatai ellátására, valamint a
közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására, továbbá az Országos Roma Önkormányzat 2018.
évi bérkompenzációjának kifizetéséhez.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

mindenkori költségvetési törvény szerint

előleg biztosítható

14 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására
létrehozott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

mindenkori költségvetési törvény szerint

előleg biztosítható

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §
(4a) bekezdése szerinti fejezeti stabilitási tartalék. A felhasználási célt a Kormány állapítja meg.

Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23/A. § alapján hozott kormányhatározat szerint.

–

–

12 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

63 Fejezeti stabilitási tartalék

b.: -
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A

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

–

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

–

–

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

részletekben
történő kifizetéssel

„

37151

37152

2. melléklet a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve
A

Áhtazonosító

1.

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

005412

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

005708

2 Normatív finanszírozás

333795

E

F

Jogcímnév

2 Nem állami felsőoktatási
intézmények támogatása

Előirányzat célja

a.

b.

2.

244234

3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési
támogatás

a.

b.

c.

e.

3.

4.

343328

348728

4 Hit- és erkölcstanoktatás és
tankönyvtámogatás

5 Köznevelési szerződések

H

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási
intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott
költségvetési támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési támogatását is.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyházi, magán- és alapítványi
felsőoktatási intézmények, egyházi
jogi személyek, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem
tartozó diákotthonok, más fejezet
irányítása alá tartozó felsőoktatási
intézmény

Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a
központi költségvetésről szóló törvényben megállapított
átlagbér alapú támogatáshoz.
Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott
nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat
és a bevett egyház részére a központi költségvetésről
szóló törvényben megállapított működési támogatáshoz.
Az előirányzat forrást biztosít a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított tankönyvtámogatáshoz.
Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés
támogatására a költségvetési törvényben meghatározottak szerint.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a., c.-d.: nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási
tevékenységet végző szervezet és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd)
alpontja szerinti fenntartó
b.: nemzetiségi
bevett egyház

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.-d.: kérelem alapján

a.-d.:

e.: -

előleg biztosítható
e.: -

a.

a.: egyházi jogi személy, nemzetiségi önkormányzatok és magán

a.-d.: egyösszegű kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: felhatalmazó nyilatkozat)

–

-

–

a.-d.:
igénybe
vehető

b.: -

-

a-d.: felhatalmazó nyilatkozat
e.: -

részletekben
történő kifizetéssel

e.: -

e.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

önkormányzat,

b.: Kincstár

K

Támogatási
előleg

e.: Kincstár

a.: egyházi jogi személy

J

Támogatás biztosításának módja

b.: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a. Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, az
állami fenntartású iskolában biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszírozáshoz
nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák meg,
így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.
Az előirányzat a 2012. évet megelőzően megkötött
közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően

I

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
a: kérelem alapján
pályázati úton

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel
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d.

G

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

198620
302891

H

I

J

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések
alapján az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és egyéb nem állami szervezetek által
fenntartott köznevelési intézményeket megillető támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek
megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

köznevelési intézmények fenntartói

b.: -

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe
felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató által
igénybe vehető, a tanulmányai során a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást
biztosít olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján
nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását
segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására
is, amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, gazdasági
társaságok, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek
segítik a felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat
támogatást nyújt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) előírt feladatainak
végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs rendszerek és
nyilvántartások működési költségéhez, kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP
4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési
és licencköltségekhez, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai
kiadványok készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a
TÁMOP-4.2.5-09 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési
feladatok ellátását.
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollégiumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú elitképzést
kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység
fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok,
infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb
működési kiadások támogatásához nyújt fedezetet.
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz.

központi
költségvetési
szerv,
országos szakértői testület, jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, civil
szervezet, köztestület, közalapítvány, nem állami felsőoktatási
intézmény, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy

kérelem alapján

Jogcímnév

Előirányzat célja

b.

5.

G

b.: Kincstár

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

N

O

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
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A

3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

Államháztartáson kívüli szervezet esetén (a
továbbiakban:
Áh-n kívül):
felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

297424

2 Lakitelek Népfőiskola
támogatása

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez,
másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

7.

348651

5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósítása.

állami felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

37153

6..

Áhtazonosító

8.

9.

353795

375262

198619
10.

255656

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

7 Szegedi Tudományegyetem
infrastrukturális fejlesztése

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási
létesítmények kiváltásával kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az
állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok.

Központi költségvetési szerv

A Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, különös tekintettel a Zeneművészeti
Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-OrrGégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, képalkotó diagnosztikai eszközpark beszerzése, idegsebészet, szemészet, arcállcsont sebészet, fül-orr-gége szakterület és a speciális fejonkológia egy telephelyre történő költöztetése.

központi költségvetési szerv

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

-

–

–

-

a-p.: igen

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a-p.:
igénybe
vehető

37154

A

részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

4 Köznevelési feladatok támogatása
4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

a.

b.

c.

e.

f.

a.-h. gazdasági társaság, civil
szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi pedagógiai intézetek,
köznevelési- és felsőoktatási intézmények, intézményfenntartók,
Budapesti Goethe Intézet, egyházi
jogi
személy,
magánszemély
(amennyiben a pályázó az elnyert
támogatás összegéből ösztöndíjra
fordítható összeget is igényel)

a.-p: kérelem alapján
pályázati úton
q.: –

a-p.: előleg
biztosítható

a-p.: egyösszegű
kifizetéssel

q.: –

részletekben
történő kifizetéssel
q: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

q.: –

q.: –

q.: –

i.-k. nemzetiségi önkormányzati,
egyházi és magán köznevelési
intézmények, illetve fenntartóik
l-p. gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
pedagógiai intézetek, köznevelésiés felsőoktatási intézmények,
intézményfenntartók,
q.: Kincstár
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d.

Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok,
valamint a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes
nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését is.
Az előirányzat hozzájárulást biztosít a köznevelésfejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a
környezettudatos nevelés programjaihoz, a köznevelésfejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai
János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar Innovációs Szövetség), a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versennyel, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos
feladatokhoz, a hazai és nemzetközi versenyek szervezéséhez.
Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok részeként hozzájárulhat a
nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei
alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi
vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozásához.
Az előirányzat a kétoldalú egyezményekben meghatározott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként hozzájárul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz
az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához;
anyaországi tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel
kapcsolatos költségekhez.
Az előirányzat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként forrást nyújt a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására.
A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint
a diák is ösztöndíjban részesülhet.
Az előirányzat támogatást nyújthat a sajátos nevelési
igényű tanulók tankönyvekkel történő tankönyvellátásának biztosításához, tankönyvek fejlesztéséhez, kéziratok
elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyer-

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: –

részletekben
történő kifizetéssel

L

M

Kezelő szerv

a.: nem határon
túli Áh-n kívüli
szervezet, valamint az Áh-n
belül nem az
EMMI fejezet
irányítása alá
tartozó kedvezményezett:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

mekek, tanulók óvodai neveléséhez, alap- és középfokú
neveléséhez, oktatásához.
Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati
tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósításához, továbbá az egyes szakszolgálati tevékenységekkel összefüggésben indított közigazgatási hatósági eljárásokban szakértőként bevont fórumok támogatásához.
Ezen előirányzat szolgálja a – tankerületi, megyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő – konzultatív
szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is.
h. Az előirányzat – oktatásért felelős miniszter ágazati
irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása
érdekében – forrást biztosít a szükséges elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásához, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatásához, a környezeti neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint
a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.
i. Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és
az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program
támogatására.
j. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez.
k. Az előirányzat forrást biztosít a kötelező feladatellátással
nem érintett pedagógiai- szakmai szolgáltatások támogatásához.
l. Az előirányzat forrást biztosít a Megyei Diákparlamenti
Rendezvények megvalósítására, az Országos Diák Tanács
támogatására, az Európai Parlamenti Modell magyarországi mozgalma magyarországi versenyének megrendezésére, a nemzetközi versenyre történő kiutazásra.
m. Az előirányzat forrást biztosít a tanév rendje rendelet
szerinti témahetek (pénzügyi, gazdálkodási, digitális,
fenntarthatósági) megvalósítására, a médiatudatossággal
kapcsolatos feladatok ellátására.
n. Az előirányzat forrást biztosít a Pedagógusok mentálhigiénés támogatása kiadásaihoz.
o. Az előirányzat forrást biztosít a nemzeti köznevelési
értéktár megőrzésével, bővítésével kapcsolatos feladatok
ellátására.
p. Az előirányzat forrást biztosít az Ökoiskolával és Zöldóvodával kapcsolatos feladatok ellátására.
q. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
g.

11.

282178

5 Nemzeti Tehetség Program

a: Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások
hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával
biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének
és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak
tehetségük kibontakoztatásában, valamint a tehetség hasznosulásának támogatása.
A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos
helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, az
életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági

a.: civil szervezet, közalapítvány,
társadalmi szervezet, központi
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, jogszabály

pályázati úton
b.: –

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.: igénybe vehető
b.: -

37155

Biztosíték

N
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A

Áhtazonosító

12.

338495

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

8 Szakmai, tanügy-igazgatási
informatikai feladatok támogatása

368917

9 Tarpai sportkollégium
támogatása

H

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

növekedést, a magasabb versenyképességet, valamint a közösségek és az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálja. A Nemzeti Tehetség Programnak példa- és értékteremtő
szerepe van.
b: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása.

alapján jogi személynek minősülő
hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási
intézmény

a.

a.: fejezet irányítása alá tartozó
költségvetési szerv

b.

13.

G

Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban, szakképzési centrumokban,
szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás támogatásához, továbbá a központi adatszolgáltatáshoz
(KIR, OSAP), a diákigazolvány online igényléséhez,
valamint a szülői tájékoztatás online kiszolgálásához
szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek
(IAR), Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA), valamint a tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását támogató informatikai
rendszer fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő
kiadásokhoz történő hozzájárulás.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

A Tarpai Sportkollégium működésének támogatása

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

N

O

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

–

-

37156

A

b.: –

b.: Kincstár

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

Tarpai Sportkollégium,
Sport Club

Tarpa

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat,
jelzálogjog

–

-

-

-

részletekben
történő kifizetéssel

14.

348573

11 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő
támogatása

A 20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás
előirányzaton biztosított támogatáson túl az előirányzat terhére a kis létszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és
erkölcstanoktatáshoz az oktatásért felelős miniszter által
nyújtható további támogatás.

egyházi jogi személy

12 Erzsébet gyermek- és
ifjúsági táborok támogatása

a.

a.: EKGYA, központi költségvetési szerv

b.

16.

207221

13 Nem önkormányzati fenn-

Az Erzsébet programról szóló 2012. évi CIII. tv. alapján
az előirányzat támogatja a gyermekek, tanulók évközi
és nyári táboroztatását, táborszervezését, valamint a
gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését.
Az Erzsébet program végrehajtásáról a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány mellett az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban:
EKGYA) gondoskodik.
Az Erzsébet program végrehajtása érdekében az
EKGYA ellátja az ifjúsági- és gyermekprogramokban
való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez
kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket.
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részére
közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján,
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

nevelési-oktatási intézmények,

kérelem alapján

előleg biztosít-

egyösszegű

-

felhatalmazó
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15.

343617

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

tartású köznevelési intézmények központi előirányzata

198642
17.

18.

19.

20.

349428

355162

358595

359462

F

Előirányzat célja

működési kiadásainak biztosítása.

G

H

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

köznevelési intézmények,

I

J

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

ható

kifizetéssel

köznevelési intézményfenntartó

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

N

O

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

nyilatkozat

részletekben
történő kifizetéssel

5 Egyéb feladatok támogatása
Az előirányzat támogatást biztosít
a. egy központi I. világháborús emlékmű létrehozásának
előkészítéséhez és létrehozásához;
b. I. világháborús emlékművek helyreállításához;
c. I. világháborús, vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó
gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához
d. a magyar nemzet I. világháborús részvételét, szerepét és
tragédiáit bemutató hazai és nemzetközi első világháborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fejlesztések (beruházások) megvalósításához;
e. I. világháborús honlap fejlesztéséhez;
f. oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés,
diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó innovatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;
g. tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és
kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek
megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotásához;
h. a program- és pályázati iroda működtetéséhez.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet,
külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon
túli egyház

kérelem alapján

2 A Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve
programjainak támogatása

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű
ellátása.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

3 Az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékéve
programjainak támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programok
megvalósítására.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet,
külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon
túli egyház

kérelem alapján

költségvetési
társaság

kérelem alapján

1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

4 Peres ügyek

szerv,

gazdasági

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben

37157

Az előirányzat felhasználásának célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek

pályázati úton
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A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

biztosítása (beleértve az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál lévőket is).

368862

5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása,
Lakitelek

Az előirányzat felhasználásának célja az autizmus spektrum
zavarral diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnőttek,
valamint családjaik egyéni szükségletek szerinti támogatása,
valamint az őket támogató ellátórendszer fejlesztése.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

22.

368873

6 László Gyula Intézet támogatása

Az előirányzat az őstörténeti kutatások rehabilitációjával
foglalkozó László Gyula Intézet alapításához és működéséhez
szükséges forrást biztosítja.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

civil szervezet, közalapítvány,
társadalmi szervezet, központi
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, köznevelési és felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, nem állami
fenntartású köznevelési intézmény
fenntartója, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet, helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

a. kérelem alapján

368851

7 Hangszercsere program

Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi személyek,
valamint az állami intézményfenntartók alatt működő intézményekben hangszerek cseréje, továbbá a Mindennapos
Éneklés Program feladatainak (Éneklő Ifjúság, koncertlátogatások, mentorálási kórusprogram) ellátásához, illetve a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló Kormányközi
Bizottság tagjaként vállalt feladatok támogatása, és a Kodály
Program feladatainak ellátásában vállalt hazai és nemzetközi
programok, illetve az ezekkel összefüggő kiadásokhoz történő hozzájáruláshoz

24.

263301

15 „Útravaló” ösztöndíj
program

a.

b.

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló „Útravaló” Ösztöndíjprogramhoz. A program a hátrányos
helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a
természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

295002

1 Határon túli
felsőoktatási
feladatok támogatása

a.

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási feladatok, programok ellátásához
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:
- magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert külhoni magyar hallgatók,
doktoranduszok és felsőoktatási oktatók támogatása, tanulmányaik/oktatási-kutatási tevékenységük
elősegítése;
szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához hozzájárulás, valamint szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása és magyarországi előkészítő képzés támogatása;
határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz, vala-

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

pályázati úton
b. -

előleg biztosítható

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

a.

előleg
biztosítható
b.
-

a.

–

a. igénybe vehető
b. -

a.: civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, egyházi jogi személy,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
társulás, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli természetes személy,
határon túli egyesület, határon túli
szervezet, határon túli intézmény,
külföldi személy vagy külföldi
szervezet, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi

–

a.: igénybe vehető

egyösszegű
kifizetéssel

a.

pályázati úton
b.: -

-

részletekben
történő kifizetéssel
b.

a.: kérelem alapján

egyösszegű kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat
b: -

egyéb:
bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: nem határon
túli Áh-n kívüli
szervezet: felhatalmazó nyilatkozat
b.: -

b.: -
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25.

18 Határon túli oktatási és
kulturális feladatok támogatása

Visszafizetés
határideje

L

részletekben
történő kifizetéssel

b.: Kincstár

270190

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

történő kifizetéssel

21.

23.

J

37158

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

295013

2 Határon túli
kulturális feladatok támogatása

Kifizetésben részesülők köre

mint magyar kisebbséghez kapcsolódó tudományos-kutatói tevékenység támogatása;
határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása, lakhatási feltételeinek javítása;
határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek
tevékenységének támogatása, fejlesztése;
a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos
tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző
szervezetek működésének és programjainak támogatása;
határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a
hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon
túli és magyarországi szervezetek, valamint magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen
kívüli képzésének működési, fejlesztési és programköltségeihez hozzájárulás;
határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének
támogatása;
határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítéséhez, átalakításához kapcsolódó működési, fejlesztési, beruházási célú tevékenységek támogatása;
hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösztöndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása.
b.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

jogi személy és intézménye

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott
támogatások elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és
élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti
kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az
előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és
táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét; valamint a kulturális nemzetpolitikai célok
megvalósítását az egységes kárpát-medencei kulturális tér
kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei
magyar identitás erősítéséhez.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, egyházi jogi személy,
határon túli egyház, határon túli,
létesítő okiratuk szerint előadóművészeti szervezetek, határon túli
kulturális szervezetek, határon túli
intézmények, határon túli egyesületek,

-

26.

G

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: nem határon
túli Áh-n kívüli
szervezet: felhatalmazó nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: Kincstár

pályázati úton
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A

részletekben
történő kifizetéssel

határon túli természetes személy,
külföldi személy, külföldi szervezet
27.

348662

4 Határon túli
köznevelési feladatok támogatása

a.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, egyház, vallásfelekezet, belső egyházi jogi személy,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
társulás, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli természetes személy,
határon túli egyesület, határon túli
szervezet, határon túli intézmény,
külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyházi intézmé-

a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: -

b.: -

37159

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási és köznevelési feladatok, programok ellátásához
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást:
- a magyarországi és szülőföldi pedagógustovábbképzések, nyári akadémiák támogatása;
- a határon túli magyar köznevelés szakmai szervezeteinek és intézményrendszerének: módszertani
központok, pedagógus szövetségek, egyesületek
működésének, fejlesztésének, programjainak támogatása;
- a határon túli magyar tankönyvírás elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának támogatása, magyarországi tankönyvek biztosítása;

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

28.

271512

nyek, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó

a.

Az előirányzat a szociális és társadalmi felzárkózást
előmozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.
Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a-b.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi
önkormányzat nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, társulás

b.
c.

H

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

a-b.: kérelem alapján

a-b.: előleg
biztosítható

a-b.: egyösszegű
kifizetéssel

c.: -

részletekben
történő kifizetéssel

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a-b.: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

–

-

b.: Kincstár

c.: -

c.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

igen
visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

c.: -

c.: Kincstár
29.

296479

222947

23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére, pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához kíván az előirányzat
támogatást nyújtani.

határon túli ifjúsági szervezetek

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat
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19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Kifizetésben részesülők köre

szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek,
táborok, szaktáborok, illetve a köznevelés minőségi javítását célzó egyéb programok támogatása;
- a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- és
identitás megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási programok támogatása;
- a magyarországi köznevelésben sajátos nevelési
igényűként résztvevő határon túli diákok ösztöndíjának biztosítása;
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd
minisztériumai, valamint a szomszédos államok
között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek alapján ellátandó közneveléssel összefüggő feladatok megvalósítása;
- a tehetséggondozás, valamint a tanórán kívüli,
identitást erősítő oktatási programok támogatása,
- a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel
kapcsolatos kutatásokat folytató magyarországi és
határon túli szervezetek programjainak támogatása;
- a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatása;
- a határon túli magyar szakmai szervezetekkel való
kapcsolattartás, tanácskozások, konferenciák, a
Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni Magyar
Tankönyv- és Taneszköz Bizottság működtetésének biztosítása;
- határon túli vonatkozású egyéb magyarországi és
külhoni programok, rendezvények támogatása;
- külhoni magyar köznevelés infrastruktúrájának fejlesztése.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

-

b.

G

37160

A

Áhtazonosító

30.

302913

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

1 Nemzetközi kétoldalú
oktatási és képzési programok

Előirányzat célja

302924

2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

33.

368239

3 Waclaw Felczak Alap

244289

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

295035

2 Kétoldalú kulturális munkatervi
feladatok

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

a.: Tempus Közalapítvány, költségvetési szerv

A Waclaw Felczak magyar-lengyel szellemi együttműködést
támogató Alap célja a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Tartalma
és rövid távú célja – többek között – ösztöndíjak, pályázatok,
ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány,
kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és
szakmai gyakorlatok területén.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli szervezet

kérelem alapján

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a
budapesti József Attila Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram megvalósításához, amely
német írók budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres
stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé.

közalapítvány, civil szervezet

kérelem alapján

b.: -

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

b.: Kincstár

J

Támogatási
előleg

Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási
és képzési programok koordinálása. Az EU Erasmus+
programja (2014-2020), Európa a polgárokért program
(2014-2020), Nemzeti Europass Központ működtetése,
az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását támogató feladatok, , ACES (Academy of Central European
Schools - Közép-Európai Iskolák Akadémiája) program,
az Erasmus Alumni és az ECVET hálózat működtetése,
EU-s programokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és
esélyegyenlőségi feladatok ellátása, CEEPUS (Középeurópai Felsőoktatási Csereprogram), továbbá az EU
oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai projektek koordinálása, idegennyelvoktatás fejlesztését célzó feladatok (pl. Európai Nyelvi
Díj), az EMMI támogatásával benyújtott pályázatok
nemzeti önrészének biztosítása. . A College of Europe
képzések kapcsán felmerülő feladatok forrásának biztosítása. Nemzetközi programokhoz kapcsolódó szakdiplomáciai feladatok ellátása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.

I

Támogatás biztosításának módja

a.: közalapítvány, civil szervezet,
költségvetési szerv, gazdasági
társaság, külföldi személy, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, köz- és felsőoktatási intézmény

b.

32.

Kifizetésben részesülők köre

H

Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási
tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm.
rendeletben meghatározott, a minisztérium feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtása. Nemzetközi oktatási
képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támogatása.
Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben
részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási
Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai
Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az alapító okiratokban meghatározott feladatok
támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári álláshelyek biztosításához hozzájárulás.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.

b.

31.

G

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható
b.: -

a.: részletekben
történő kifizetéssel, egyöszszegű kifizetéssel,

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
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A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

37161

részletekben
történő kifize-

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

37162

A

téssel
255912
34.

295079

255989
264234
35.

295080

256078

37.

295102

351695

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi
kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a
delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra.
Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő,
de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is
erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.

költségvetési szerv, köztestület,
civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.
A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben
való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi
együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósítását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvétel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása
2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez
az előirányzat – a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel (a továbbiakban: Filmalap) kötött együttműködési megállapodás
alapján – támogatást biztosít.

gazdasági társaság

kérelem alapján

Az előirányzat a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel
kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011.
(VI. 21.) Korm. határozat alapján a Filmalap és az EMMI
között létrejött keretmegállapodásban rögzített feladat megvalósítására, rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs
filmek
és
rövidfilmek
gyártásának,
filmgyártáelőkészítésének és filmterv fejlesztésének támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja többek között az „art” besorolású mozik működésének támogatását, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását pályázati
kiírás útján a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a
alapján; a hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának támogatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban
meghatározott feladatainak, szakmai tevékenységének és
működésének támogatását, valamint a filmalkotások akadálymentesítésének támogatását a vakok, a gyengénlátók
illetve a siketek oktatáshoz, művelődéshez történő minél
szélesebb körű hozzáférésének elősegítése érdekében.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (a
továbbiakban: KOGART) programjainak megvalósítására,
továbbá a KOGART gyűjteményének bemutatására alkalmas

civil szervezet, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU-tagságból eredő
együttműködések
2 EU-tagságból
eredő kulturális
együttműködések

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

11 Kulturális feladatok és szervezetek
támogatása
1 Filmszakmai támogatások

2 A KOGART támogatása

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel
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36.

10 Kulturális és oktatási
szakdiplomáciai feladatok

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

részletekben
történő kifizetéssel
egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

ingatlan üzemeltetésének biztosítására szolgál.
38.

297435

3 Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark támogatása

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft.
fenntartásában levő Emlékpark megújítására, működtetésére
és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

39.

351995

5 Kiemelt és/vagy közösségi
nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események
támogatása

Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű
fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az
országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemelkedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok
részesülhetnek támogatásban.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési
szerv, gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, határon túli
intézmény, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, egyházi
jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

előleg biztosítható

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

40.

338328

17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak
restaurálása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak
restaurálásához nyújtott támogatás.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

41.

341240

20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyarországi és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudományos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végrehajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése,
logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gasztronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész
kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció,
projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap
tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social
media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések
kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szervezése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és
kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a
szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

21 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás

Az előirányzat támogatást biztosít a Vörösmarty Mihály
Emlékkiállítás létrehozására.

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

kérelem alapján

Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolí-

központi
költségvetési
szerv,
köztestület, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési

kérelem alapján

42.

368939

256167

43.

pályázati úton
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A

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és nemzetiségi
kultúra támogatása

295124

1 Közgyűjteményi
szakmai feladatok
- közgyűjtemé-

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben

37163

271478

Áhtazonosító

44.

295135

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

nyek nemzeti
értékmentő programja

tását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; az egyházi levéltárakban található örökségi értékek
megőrzését, valamint levéltárak szakmai programjainak
támogatását, a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezések, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok
támogatását, díjakhoz kapcsolódó támogatást.

szerv, gazdasági társaság, egyházi
jogi személy, civil szervezet,
közalapítvány,
közgyűjtemény,
könyvtár, muzeális intézmény,

Az előirányzat nyújt fedezetet

a.: civil szervezet, közalapítvány,
köztestület, központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi
szervezet,
egyéni
vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi
személy, határon túli egyház,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

2 Közművelődési
szakmai feladatok

a.

46.

347128

368839

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, az országos jelentőségű amatőr művészeti és népművészeti
elismerések és az azokhoz kapcsolódó rendezvények
támogatására, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű
Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés támogatására, valamint
a nép- és világzenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és szakmai
programjainak támogatására, az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok megjelentetésére;
- a kulturális alapellátási feladatok ellátására. A művészeti, közművelődési és közgyűjteményi szakterület
együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával történő közös célok megvalósítása a helyben elérhető kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdekében,
- a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár felújítására;
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

történő kifizetéssel

határon túli kulturális szervezetek,
határon túli intézmények, határon
túli egyesületek, határon túli gazdasági társaságok, határon túli
természetes személy, külföldi
személy, külföldi szervezet, határon túli egyház, joszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, alapítvány
a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: –

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b: –

részletekben
történő kifizetéssel

-

b.: –

b.: –

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési rétesítők
szerint

b.: Kincstár

3 Kulturális szakemberek továbbképzése

Az előirányzat a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének
és dokumentumvásárlásának támogatására szolgál.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
köztestület, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési
szerv, gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, határon túli
intézmény, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, egyházi
jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

4 Csoóri Sándor

A szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését célzó,

költségvetési szerv, civil szervezet,

kérelem alapján

előleg biztosít-

egyösszegű
kifizetéssel

-

Áh-n kívüli
szervezet esetében: felhatalmazó nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó

Emberi Erőforrás

-

részletekben
történő kifizetéssel

egyösszegű
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b.

45.

G

37164

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

372117

G

Kifizetésben részesülők köre

a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (például:
néptánc, népdal, népzene, népmese), a teljes népművészeti
mozgalom szervezeteinek támogatása Magyarországon,
Kárpát-medencében és a szórványban.

gazdasági társaság, egyéni cég,
határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli természetes személy, határon túli
intézmény, határon túli civil és
egyházi szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, határon
túli köznevelési intézmények,
egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, közalapítvány, köztestület,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, egyházi
jogi személy, határon túli egyház

5 Közszolgálati
Archívum támogatása

Közszolgálati Archívum fenntartásához, működtetéséhez
szükséges támogatás biztosítása.

egyéb gazdálkodó szervezet

I

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

pályázati úton

ható

kérelem alapján

előleg biztosítható

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

nyilatkozat

Támogatáskezelő

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

48.

375173

6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
támogatása

Az előirányzat célja a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 84-85. §-aiban meghatározott területi közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezése és működési
feltételeinek biztosítása érdekében kötött közszolgáltatási
szerződés keretében az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. közfeladat ellátásának támogatása.

gazdasági társaság

49.

375606

7 Közgyűjteményi
Digitalizálási
Stratégia megvalósítása

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 1175/2018.
(III.28.) Korm. határozattal elfogadott akciótervi szintű feladatainak végrehajtása. A Stratégiában megjelölt aggregátor
intézmények
szolgáltatás-,
gyűjteményés
aggregációfejlesztésével összefüggő tevékenységek támogatása. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia népszerűsítését célzó marketing tevékenység illetve a Közgyűjteményi
Digitalizálási Kézikönyv megvalósítása. A Nemzeti Adattár
Projekt I. fázisának megvalósítása érdekében az aggregátor
intézmények közös mintaprojektje.

költségvetési
társaság

50.

368440

256245

H

Előirányzat célja

Alap

47.

F
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A

szerv,

gazdasági

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

Áh-n kívüli
szervezet esetében: felhatalmazó nyilatkozat

-

-

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

13 Művészeti tevékenységek
1 A Magyar Rádió Zenei
együtteseinek támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Rádió művészeti együttesek
szakmai működésének biztosítása, támogatása, továbbá eszközállományának korszerűsítése. A tevékenységhez tartozó
hangversenyszervezés, kortárs magyar zeneművek bemutatása,
hangfelvételek készítése, kortárs magyar zeneművészet és
egyéb szakmai programok támogatására szolgál.

372840

2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a Hangarchívum átköltöztetésének előkészítésére.

52.

271489

4 Művészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok
támogatása

Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátására, művészi alkotások tervezésére és kivitelezésére, infrastruktúra kialakítására, korszerű felszerelések,
tárgyi eszközök beszerzésére szolgál, valamint a mindenkori
magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi
viszonylatban emblematikus jelentőségű alkotások, épületek,

részletekben
történő kifizetéssel
Médiaszolgáltatás-támogató
Vagyonkezelő Alap (MTVA)

és

Kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, jogi személyiségű társaság, egyéni cég, egyé-

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

37165

51.

gazdasági társaság

Áhtazonosító

53.

284867

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

G

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyesület, alapítvány, gazdasági
társaság, helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, határon túli
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, egyházi jogi személy,
határon túli egyház

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

a.: kérelem alapján

-

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

személyiségek kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés)
biztosít támogatást.

ni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet,
külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon
túli egyház

5 Előadóművészeti törvény
végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti
pályázatok)

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:
a. az Emtv. alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek
vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és
énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:
aa. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása
ab. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok
támogatása
b. az Emtv. alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján:
ba. Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes támogatása
bb. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása
c. az Emtv. alapján további kiemelt művészeti célok eseti
pályázati támogatása.

54.

331606

9 Közkönyvtári kölcsönzési
jogdíjak

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési
jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez.

egyesület (bejegyzett közös jogkezelő szervezet), központi költségvetési szerv

55.

302180

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

a. Művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése a társadalombiztosítási alapkezelő szerven keresztül.

a.: központi költségvetési szerv

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

H

b.: Kincstár

L

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

-

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

b.: –

M

56.

343339

11 A Budapesti Tavaszi
Fesztivál és a Budapesti Őszi
Fesztivál megrendezésének
támogatása

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
(Café Budapest) megrendezésének támogatása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

57.

343340

12 Egyéb színházi támogatások

Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához.

gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil
szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, egyházi
jogi személy, határon túli egyház

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-
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b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

37166

A

Áhtazonosító

58.

285134

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

F

G

H

I

J

K

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak
támogatása.

gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

-

részletekben
történő kifizetéssel

59.

228653

228664

60.

61.

62.

14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti
Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, a droghasználat
megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása különböző színtereken (család, iskola,
gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntetőigazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi
résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai
konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a
helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása
érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális)
kiegészítő működési támogatása és a különböző szakmai
fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, egyházi jogi személy,
társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

előleg biztosítható

3 Ifjúságpolitikai feladatok
támogatása

277201

2 Gyermek és
ifjúsági szakmafejlesztési célok

Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú
társadalmi céljait meghatározó „Nemzeti Ifjúsági Stratégia
2009–2024” című stratégiai program (NIS) végrehajtásához.
Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott mindenkori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az előirányzat biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia működtetésének költségeit is.

civil szervezetek, gazdasági társaságok, központi költségvetési
szervek, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv,
egyházi jogi személy, határon túli
ifjúsági szervezetek

kérelem alapján, kormányhatározat alapján

3 Báthory István
Magyar-Litván
Együttműködési
Alap

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési
Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013.
(VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év
közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a
fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti
viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a
magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést,
illetve a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő
információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez
kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.

költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, természetes személy

kérelem alapján

4 Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram támogatása

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a
Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995.
évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az
előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli szervezet

kérelem alapján,

031831

részletekben
történő kifizetéssel

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

279845

343351

egyösszegű
kifizetéssel
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A

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton

pályázati úton

előleg biztosítható

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

37167

Áhtazonosító

63.

64.

65.

348762

368739

368784

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

5 Új Nemzedék
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
támogatása

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit
Közhasznú Kft. és az általa működtetett, országos (19 megyében és Budapesten is működő) Kontakt Pont hálózat
működésének biztosítása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása; szakmai, módszertani
anyagok előkészítése.

6 Fiatalok első
sikeres nyelvvizsgájának támogatása

Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok első sikeres „B2” vagy
„C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első
emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához a minimálbér 25 %-ának erejéig biztosít fedezetet.

7 Fiatalok vezetői
engedélyének
megszerzésével
összefüggő hozzájárulás

a. Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének
megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja,
hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői
engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát követően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig a
vizsgázó felmerülő költségei visszatérítésének fedezetét,
illetőleg a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.

G

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

jogszabály (költségvetési törvény) és kérelem
alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

magánszemély, Kincstár, központi
költségvetési szerv, gazdasági
társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

a.:
magánszemély,
Kincstár,,
központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság

a.: kérelem alapján

Kifizetésben részesülők köre

gazdasági társaság

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Magyar Államkincstár

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

Magyar Államkincstár

-

37168

A

részletekben
történő kifizetéssel
egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: Kincstár

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: bankforgalmi
terhelési értesítők szerint

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
265501
66.

68.

348673

296513

1 Szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások fejlesztése,
szakmai feladatok támogatása

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, képzések,
szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag
fejlesztő és koordináló non-profit szervezetek támogatása. A
szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő szervezeti
hálózat működésének támogatása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben előírt egyházi módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

kérelem alapján

3 Család- és ifjúságügyi
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

kérelem alapján

6 Családpolitikai Programok

a.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,

a. – b.: kérelem alapján

Forrás biztosítása a családügy, valamint a férfiak és nők
egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a
nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a
családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok
és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekkép-

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.-c.: felhatalmazó nyilatkozat

–

a.-c.
igénybe
vehető

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton
c.: kérelem alapján
d.: –

a.-c.: előleg
biztosítható
d.: –

a. – b.: egyöszszegű kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

d.: –

d.: -
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67.

271256

16 Szociális szolgáltatások és egyéb
szociális feladatok támogatása

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

G

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

viseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek
koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához.
b. Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására,
nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi
rendezvények lebonyolítására.
c. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a gyermekek
napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és
módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek.
d. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, külföldi személy,
határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, társulás, külföldi
szervezet

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

c.: egyösszegű
kifizetéssel
d.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: civil szervezet, helyi önkormányzat, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, gazdasági társaság, egyesülés, nemzetiségi önkormányzat,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
társulás
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A

c.: civil szervezet
d.: Kincstár
69.

296524

243145
70.

059811

7 Családpolitikai célú pályázatok

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a
családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati
szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak
a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a
családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a
pályázat keretében.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

a.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek
számára megállapított otthonteremtési támogatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a postaköltséget tartalmazza.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb jármű
szerzési támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott
személyek
közlekedési
kedvezményeiről
szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg
a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megállapításra. Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedezetét.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők
hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás
összegét.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági
társaság

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás
Alap

b.

71.

258545

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

a.

b.

72.

243156

b.: -

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg nem
biztosítható
b.: -

b.: Kincstár

kérelem alapján

előleg nem
biztosítható

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

–

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

részletekben
történő kifizetéssel

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

b.: -

-

felhatalmazó
nyilatkozat

a.: igénybe vehető
b.: -

–

-

37169

7 GYES-en és GYED-en
lévők hallgatói hitelének
célzott támogatása

b.: -

Áhtazonosító

73.

268990

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

266190
244201

77.

343640

346473

J

K

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának
és ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami
fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

4 Közösségi ellátások, utcai
szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

A pályázati úton 3 éves befogadásra került utcai szociális munka-szolgálatok, alacsonyküszöbű szolgálatok, a
krízisellátás támogatása, továbbá a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása. A
finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

pályázati úton

7 Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
által már megkötött, és jövőben kötendő szerződéseinek
egyedi támogatás forráskeretét biztosítja.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

kérelem alapján

a.: civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségve-

a.: kérelem alapján

pályázati úton
b.: -

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

a.: igénybe vehető

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások támogatása

a.

8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati
bérrendezéssel összefüggő
támogatások

a.

Az előirányzat 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: 257/2000. (XII. 26. Korm. rendelet]
alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyer-

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg nem
biztosítható
b.: -

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: -

b.: Kincstár
részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)

-

-

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

a.: előleg biztosítható
b.: -

a.: részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők

b.: -

b.: -
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76.

281334

I

Támogatás biztosításának módja

a.: civil szervezet, központi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv,
határon túli szervezet, gazdasági
társaság

a.

b.

75.

Kifizetésben részesülők köre

H

Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó
felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást végző szervezetek innovatív programjainak támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása, szakmai kiadványok kiadása,
terjesztése.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

18 Gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése

b.

74.

G

37170

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

349140

9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére
biztosított ágazati pótlék

Kifizetésben részesülők köre

mekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem
önkormányzati szervezetek részére bevezetésre került
szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális
hozzájárulási adójához biztosít fedezetet.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

tési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

a. Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményeket fenntartó központi, köztestületi költségvetési
szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati öszszevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához
biztosít fedezetet.

a.: központi költségvetési szerv,
köztestületi költségvetési szerv

b.

78.

G

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

80.

353784

368962

10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztési támogatása

11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb
bérintézkedés

L

M

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

a.: -

–

–

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

b.: Kincstár

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív
fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek
végzése, programok, pályázati programok, képzések, szakértői
díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

kérelem alapján

a. Az előirányzat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkormányzati szervezetek részére biztosít támogatást a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó
kompenzációhoz.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

a.: kérelem alapján

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

szerint

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása
79.

J

pályázati úton

b.: –

b.: -

igen
a kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

-

a.: b.: -

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -
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A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

81.

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi
integrációs szociális programok

294613

3 Család, esélyteremtési és
önkéntes házak, továbbá
egyéb esélyteremtési programok támogatása

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat (a
továbbiakban: CSEÖH) szakmai koordinálásával, a hálózat
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a CSEÖH működtetése az ország 19 megyéjében és a fővárosban.
A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer
hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési
feladatok ellátása. A kapcsolati erőszak visszaszorítását célzó
egyéb feladatok ellátása.
Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása
kiemelt tekintettel helyi esélyteremtési jó gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának támogatására.
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása. megvalósulását szolgáló szakmai programok támogatása.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, egyházi jogi
személy

kérelem alapján

4 Az Országos Kríziskezelő
és Információs Telefonköz-

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont
működésének támogatása.

civil szervezet, közalapítvány,
központi
költségvetési
szerv,

kérelem alapján

368251

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

37171

82.

255667

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

pont működésének támogatása

83.

281367

6 Fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő
programok támogatása

298246

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, egyházi jogi
személy
a.: kérelem alapján

a.: civil szervezet, költségvetési
szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai sztenderdek alapján nyújtó szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása, pályázati
lebonyolítási költségek támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, költségvetési
szerv, gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás,
szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez,
valamint téli krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj fedezete. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság
problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást
kiegészítő programok kivitelezéséhez, speciális hajléktalan
feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához.

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, szövetkezet,
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
gazdasági társaság,

kérelem alapján

a.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó
szerv, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi
jogi személy

a.: kérelem alapján

a.

b.

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

részletekben
történő kifizetéssel

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezmény, illetve az Országos Fogyatékosságügyi
Program végrehajtása keretében az érintettek önálló
életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek
érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása, önálló életvitelt segítő kutyák kiképzésének támogatása, szülősegítő szakmai programok támogatása, fogyatékos személyt nevelő családok otthonában szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása, gépjárműbeszerzés támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása, kérelem alapján fogyatékosságügyi szakmai program támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.

b.

84.

G

37172

A

pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

b.: -

a.: igénybe vehető
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
85.

304157

12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

13 Autista otthonok, értelmi
sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok
támogatása

b.

Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

b.: Kincstár
263456

21 PHARE Programok

pályázati úton

pályázati úton
b.: -

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

részletekben
történő kifizetéssel

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: -

b.: -
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86.

304168

Áhtazonosító

87.

88.

90.

91.

92.

Címnév

C

Alcímnév

D

E

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

237055

4 HU-9904-01 (Halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja)

237077

2 Hazai társfinanszírozás HU9904-01 (Halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja)

246523

5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása

240634

1 Phare támogatás
(HU 0008-02)

003056
89.

B

368462

263978

270801

349584

F

G

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való
bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelésioktatási intézmények

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való
bekerülésének segítéséhez.

költségvetési szervek, nevelésioktatási intézmények

Az előirányzat felhasználásnak célja, hogy a BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) projekt
kialakítása, működtetése során az egészségügyi szolgáltatást
nyújtó intézményekben a betegek ellátása biztonságosabb és
eredményesebb legyen.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával, a Családbarát Szülészet Pályázati Program megvalósításához, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók felhalmozott adósságának rendezéséhez, valamint az egészségügyi intézmények infrastrukturális
fejlesztését célzó projektek megvalósításához.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás,
egyéni vállalkozó

kérelem alapján

Az előirányzat felhasználásának célja a 7 darab mentőhelikopter bérleti díjának fedezetbiztosítása, továbbá a mentőhelikopterek működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag, esetleges
javítási, illetve a pilótaképzés költségeinek finanszírozása.

gazdasági társaság

kérelem alapján

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként
létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban (a továbbiakban: EFI)
cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat
alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmódváltó programok megvalósításával személyes tanácsadási
rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat
felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k
működésének támogatása.

gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, társulás

pályázati úton

kérelem alapján

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

–

–

igénybe
vehető

igen

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
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A

részletekben
történő kifizetéssel

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
1 BELLA Program
akreditációja

2 Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok

3 Légimentés

6 Nem központi fenntartású
Egészségfejlesztési Irodák
támogatása

pályázati úton

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

37173

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

G

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

L

M

Biztosíték

Kezelő szerv

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

93.

359473

7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése

A kollegiális vezetők havi juttatásának (tiszteletdíj) biztosítása.

egyéni vállalkozó, gazdasági társaság

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

94.

359484

8 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások

Az előirányzat felhasználási célja: higiéniás eszközök biztosítása egészségügyi intézmények részére, valamint gyógyszerbiztonság és Hepatitis C szűrés megvalósítása egészségügyi
dolgozók részére.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

igénybe
vehető

95.

368473

9 Egynapos sebészet eszközfejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja az aktív fekvőbetegszakellátás tehermentesítése az egynapos sebészeti eljárás
bővítése által.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

igénybe
vehető

10 Egészségügyi dolgozók
Hepatitis C vírus szűrése,
kezelése

Az előirányzat felhasználásának célja a HCV-fertőzés szempontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalkozásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes
hatékony kezelés biztosítása.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

-

–

–

igénybe
vehető

11 Nemzeti innovációs
onkogenomikai és precíziós
onkoterápiás programok
elindítása, fejlesztése

Az új nemzeti program célja a daganatok kialakulásáért felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombinált,
precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan új
genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés
hatékonyságának nyomon követésére.

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

-

–

–

igénybe
vehető

12 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai
Irgalmasrendi Kórház közös
fejlesztése

Az előirányzat felhasználásának célja a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai
Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése, a kórházi infrastruktúra javítása, családbarát környezet kialakítása és az egészségügyi ellátások fejlesztése.

központi költségvetési szerv, civil
szervezet, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság

kérelem alapján

igen

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a,
valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-a
alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú
gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, valamint – figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény értelmében a költségvetési támogatási
igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december
31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan benyújtott
igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó működési
célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem tervezhető
jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás

kérelem alapján

–

–

igénybe
vehető

96.

97.

98.

368528

368539

271889

pályázati úton

pályázati úton

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint
-
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99.

368484

pályázati úton

37174

A

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

és az EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül rendezésre.
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül, amely az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtható.
100.

343373

19 Patika hitelprogram kamattámogatása

a.

b.

Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel
bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján
állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású
hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki elővásárlási jog
gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
aa.) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem
közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni
hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,
ab.) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
ac.) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad a
gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
ad.) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal
rendelkezik.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy
b.: Kincstár

b.: -

b.: -

302991

20 Egészségügyi szakképzési
(rezidens) rendszer működésének támogatása

Az államilag támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó
támogatások biztosítása
a. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján
a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a képzést
koordináló egyetemeknek folyósítandó, a képzésben
részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő
támogatás fedezete,
b. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a szakképzést koordináló egyetemek részére a képzéssel összefüggésben biztosítandó támogatások fedezete.

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, önkormányzati
egészségügyi szolgáltató, civil
szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

102.

343684

24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli
támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet
10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi intézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részesedéssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek,
berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti
állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve
egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás biztosítása, valamint a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedések támogatása.

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság (a XX. EMMI
fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt,
az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ középirányítói jogkörébe
tartozó egészségügyi intézmények
és a rábízott vagyon részét képező
részesedéssel működő gazdasági
társaság)

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

25 Egészséges Budapest
Program

Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és
betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának

központi költségvetési szerv, civil
szervezet, egyházi jogi személy,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati

kérelem alapján

103.

352051

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifize-

-

-

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

igen

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

igen
a visszafizetés
határideje a

37175

101.

pályázati úton

b.:

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítő
szerint
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A

Áhtazonosító

104.

105.

354351

359839

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése,
valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása
érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási
szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása,
továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és
tervezési feladatok biztosítása.

költségvetési szerv, társulás, egészségügyi köztestület, közalapítvány

26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása

2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely
alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása.

egyházi jogi személy, civil szervezet

27 A Betegápoló
Irgalmasrend projektjeinek
finanszírozása

Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló
Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, így különösen:
a. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítása,
b. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása,
c. a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1.
szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének energiahatékonysági célú felújítása,

egyházi jogi személy

d.

106.

368628

G

28 Nemzeti Népegészségügyi
Stratégiával összefüggő
feladatok

H

Támogatás biztosításának módja

kérelem alapján

I

Támogatási
előleg

előleg biztosítható

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

téssel

kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

K

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Áh-n kívüli nem
egyházi jogi
személy kedvezményezett
esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

igen

felhatalmazó
nyilatkozat

igen
a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

részletekben
történő kifizetéssel

A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakításához és az erre
rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4
hrsz.) alatti ingatlan felújítása.
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egészségügyi köztestület, civil szervezet,
közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, társulás,
egyéni vállalkozó, sportszövetség,
szövetség

kérelem alapján

központi
költségvetési
szerv,
egyházi jogi személy; egyházi
felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

b) szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program,
c) keringési betegségek megelőzését célzó komplex program,
és
d) a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommunikációs kampány.
374839

29 Természetes fogamzássegítés

Az előirányzat forrást biztosít az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források
biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat
végrehajtásával összefüggő feladatokra,

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint

-

-
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Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései
I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban
megfogalmazott, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához
kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2018.
évre vonatkozó intézkedéseinek megvalósítása, az alábbi
programok mentén:
a) „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program,

107.

37176

A

Áhtazonosító

108.

109.

110.

375417

375428

375828

338339
111.

112.

113.

374373

343406

355006

006156

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján forrást biztosít a
Budapesti Szent Ferenc Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórházzá alakítása érdekében.

egyházi jogi személy

31 A Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége
Szeretetkórház fejlesztése

Az előirányzat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges
források biztosításáról szóló 2119/2017. (XII. 28.) Korm.
határozatban foglaltak szerint támogatást biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III.
progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice
ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakításához.

egyházi jogi személy

32 Nővérszálló fejlesztés

Az előirányzat felhasználásának célja a nővérek lakhatási
körülményeinek javítása, nővérszálló fejlesztése.

30 Budapesti Szent Ferenc
Kórház fejlesztése

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

kérelem alapján

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k) pontjában felsorolt nevelésioktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézmény, fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
közalapítvány, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, egyházi
jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézmény, nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi
önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézmény

kérelem alapján

15 MOME Campus - Kreatív
Innovációs és Tudáspark
kialakítása

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott
támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), Kutatóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, Szintalatti
beépítések, Zöld terület kialakítása a B” épület újjáépítése,
kiegészítő technológia biztosítása; BME „Z” épületben ideiglenes tartózkodási hely kialakítása (költözés és visszaköltözés).

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

22 Óvodai férőhelybővítés
pályázat

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelésioktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladatainak támogatása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézmény, gazdasági
társaság, egyházi jogi személy,
vallási tevékenységet végző szervezet, költségvetési szerv, közalapítvány, alapítvány, egyesület

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

Áh-n kívüli nem
egyházi jogi
személy kedvezményezett
esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

-

Áh-n kívüli nem
egyházi jogi
személy kedvezményezett
esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

-

Áh-n kívül:
felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

–

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

részletekben
történő kifizetéssel

központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv
egyházi jogi személy

M

Biztosíték

részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

L

részletekben
történő kifizetéssel

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

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

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

37177

271434

B
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A

Áhtazonosító

114.

115.

295357

295479

270234
116.

271445

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

2 Közalapítvány a
Budapesti Német
Nyelvű Egyetemért

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és
működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást nyújt mind a
Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez.

közalapítvány

14 Autizmus
Alapítvány

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek
és serdülők speciális habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való
felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány
Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Ambulanciája, Kognitív
Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást
Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján.

alapítvány

a.

119.

343417

264178

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel
kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

10 Egyéb kulturális alapítványok
működési és programtámogatása

12 Trianon Múzeum Alapítvány
(Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása

27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

28 Gazdasági társaságok által ellátott
feladatok támogatása

Előadó-művészeti, alkotóművészeti közgyűjteményi
célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális,
közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmaimódszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: alapítványok, közalapítványok,

a.: kérelem alapján
pályázati úton

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

határon túli szervezet, külföldi
szervezet, központi költségvetési
szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és programjainak támogatása.

b.: -

b.: Kincstár

alapítvány

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a.:igen

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) pontja szerint
támogatást nyújt a Nemzeti Pedagógus Kar, mint köztestület
működéséhez és feladatainak megvalósításához, így az etikai
kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének
ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó,
információs tevékenység működtetésével kapcsolatos feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit
az ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a
köznevelési rendszer szakmai egységét.

köztestület

a.

a.: gazdasági társaság

b.

Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam
részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok általános
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok megvalósulásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint
b.: -

b.: -
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118.

297468

Kifizetésben részesülők köre

H

2 Kulturális alapítványok,
közalapítványok

b.

117.

G

37178

A

Áhtazonosító

120.

121.

122.

123.

124.

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

015877

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

295235

22 Oktatási társadalmi, civil
és non-profit szervezetek

270290

2 Oktatási társadalmi szervezetek,
szövetségek,
testületek, egyesületek, bizottságok
támogatása

F

G

H

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

szövetség, civil szervezet, egyesület, költségvetési szerv, nonprofit
szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

egyösszegű
kifizetéssel

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi körű oktatási, nevelési egyesületei,
szövetségei működésének pályázati rendszerű támogatására, a
szervezetek kérelem alapján történő működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez kapcsolódó feladatok
megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások, a nevelési-oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok finanszírozására.
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az országos,
regionális pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteknek,
szövetségeknek, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos és
regionális tervek előkészítésében, a nevelési-oktatási programok népszerűsítését célzó szakmai feladatok végrehajtásában.

pályázati úton

271490

2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek
támogatása

Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai
szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és
az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok
ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a
szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez,
valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érdekében.

civil szervezet, határon túli szervezet, külföldi szervezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat

kérelem alapján

3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
(TEMI) támogatása

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete (TEMI) és 60 tagintézményének
működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a
TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak,
művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalomés gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához
és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti
csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1)
bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.

egyesület

kérelem alapján

4 Magyar Írószövetség támogatása

Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésének támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter
felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 99. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok
ellátásához.

civil szervezet

Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
(TIT) mint a közösségi művelődés területén elismert ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő

civil szervezet

343440

pályázati úton

előleg biztosítható

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

37179

5 Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat támoga-

K

Támogatási
előleg

Kifizetésben részesülők köre

23 Kulturális társadalmi, civil
és non-profit szervezetek

331617

J

Támogatás biztosításának módja

Előirányzat célja

295268

018746

I
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A

Áhtazonosító

125.

351762

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

tása

folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszervezetei működési költségeihez, a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt
hozzájárulás.

6 Rákóczi Szövetség támogatása

Rákóczi Szövetség tevékenységéből adódó működési és
programtámogatások biztosítása.

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

Kezelő szerv

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

37180

A

részletekben
történő kifizetéssel

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

24 Egészségügyi társadalmi,
civil és non-profit szervezetek

126.

000329

1 Magyar Vöröskereszt támogatása

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet
kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és
fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint:
a. képzési tevékenységek;
b. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése,
programjainak támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása);
c. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli
Európai Unió Irodával;
d. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel;
e. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal
kötött Együttműködési Megállapodás alapján;
f. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.);
g. szociális programok szervezése (pl.: családvédelmi
programok, kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért”
program);
h. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özönés árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló
1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.”
célkitűzései határozzák meg.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

127.

253189

2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik
a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során – többek
között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség
fontosságát, a nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők
számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

128.

303079

3 Egészségügyi
társadalmi, civil és
non-profit szervezetek működési

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb nonprofit szervezetek bevonásával.

civil szervezet, közalapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifize-
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295302

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

támogatása

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

téssel

129.

253178

4 Magyar ILCO
Szövetség Kaposvár támogatása

Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít
a. sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez, egészségvédelmi továbbképzéséhez, rehabilitációjuk elősegítéséhez;
b. sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához;
c. tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek képzéséhez;
d. nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konferencia szervezéséhez;
e. az „ILCO Hírmondó”megjelentetéséhez;
f. sorstársi beteglátogatás szervezéséhez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

130.

331139

5 Magyar
Gyermekonkológi
ai Hálózat

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai
Hálózat által fenntartott gyermekkori daganatos betegségek
kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai
faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a
beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző Országos Gyermektumor Regiszter működtetéséhez.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

131.

331939

6 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona

Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó működési kiadások részbeni támogatásához.

egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

–

–

-

132.

247223

7 Rákbetegek
Országos Szervezete

Az előirányzat felhasználásának célja a Rákbetegek Országos
Szövetsége tárgyévi működésének támogatása az alábbi
szakmai feladatok mentén:
a. a magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képviselete, érdekérvényesítése;
b. a rákbetegek hazai egyesületeinek, klubjainak összefogása és meghatározott témakörökben közvetlen segítése;
c. a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű szemléletformálás;
d. a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete;
e. segítő szolgáltatások biztosítása.

egyesület

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

133.

225960

8 Gézengúz Alapítvány a Születési
Károsultakért

A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért
vállalt közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás.

alapítvány

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

134.

295313

25 Szociális társadalmi, civil
és non-profit szervezetek

233628

5 Fogyatékos
személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és
esélyteremtési
programok támogatása

a.

b.

Fogyatékosok országos, regionális és helyi szervezeteinek és szakmai programjaik támogatása, egyéb, a fogyatékosok érdekében végzett szakmai tevékenységek támogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

pályázati úton
b.: -

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

37181

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi
személy, egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
határon túli szervezet, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy
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B
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C
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D
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E

F
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Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

–

-

–

-

–

-

–

-

37182

A

b.: Kincstár
135.

136.

137.

138.

140.

245545

000352

000363

225322

279167

6 Értelmi Fogyatékossággal Élők
és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége

7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége

9 Magyar Vakok
és Gyengénlátók
Országos Szövetsége

10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

11 Autisták Országos Szövetsége

a.

b.

a.
b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

a.
b.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és
tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális
és Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett
szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

b.: Kincstár

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bank-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -
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139.

000330

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

forgalmi terhelési értesítők
szerint
141.

142.

143.

144.

298335

298346

303091

245634

12 Siketvakok
Országos Egyesülete

13 Értelmi Sérülteket Szolgáló
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége

21 Karitatív tevékenységet végző
szervezetek támogatása

23 Dévény Anna
Alapítvány

a.
b.

a.

b.

A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjai támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek
és Alapítványok Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett
szakmai programjaik támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak, speciális, innovatív
szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomagkészítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
a.
b.

A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai
programjainak támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

b.: -
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A

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

a.: civil szervezet
b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
145.

197403

24 Kézenfogva
Alapítvány

a. A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet
b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: –

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: –

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: –

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
146.

348906

25 Pszichiátriai
Érdekvédelmi
Fórum

a.

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és
szakmai programjainak támogatása.

b.: –Kincstár

a.: kérelem alapján
b:–

a.: előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

b.:–

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: –

37183

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

H

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

igen

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

37184

A

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
147.

348917

26 Afázia Egyesület

Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak
támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

148.

149.

150.

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

kérelem alapján

központi költségvetési szerv, civil
szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési
szerv, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

kérelem alapján

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

351740

1 Esélyteremtési
és önkéntes programok, feladatok
támogatása

Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához
a tagállami önrész biztosítása.

2 Családbarát
Ország Nonprofit
Kft. működésének
támogatása

Az előirányzat biztosít forrást a Családbarát Ország Nonprofit
kft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak, tervezésének és megvalósításának biztosítására; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítésére és lebonyolítására; szakmai, módszertani anyagok előkészítésére.

gazdasági társaság

3 Nagycsaládosok
Országos Egyesülete működésének
támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete részére közhasznú tevékenysége körében ellátandó feladatai elvégzésére.

közhasznú tevékenységet végző
civil szervezet

368495

376039

244478
244356

Az emberkereskedelem áldozatai számára biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállások működtetése.
Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és
programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési
területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének
fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az állampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok
támogatása.

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

351739

248634

152.

27 Démoszthenész
Beszédhibások és
Segítőik Országos
Érdekvédelmi
Egyesülete

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

a visszafizetés
határideje a
kötelezettségvállalási dokumentumban
meghatározottak
szerint (az EU
jóváírását követő 60 napon
belül)
-

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

-

részletekben
történő kifizetéssel

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő kifizetéssel

Az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos
érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást
ismerő és segítő közösségekké szervezése.

34 Phare programok és az átmeneti
támogatás programjai
1 Phare programok
3 Phare forrás,
Információs technológia az általános iskolában

Az előirányzat támogatást biztosít
a. az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos
jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT berendezé-

költségvetési szerv,
oktatási intézmény

nevelési-

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifize-
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151.

348928

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

b.
c.

153.

154.

245023

265967

4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia
az általános iskolában
39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

264912

46 Megváltozott munkaképességűek
munkaerő-piaci integrációját elősegítő
programok

264923

47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása, a
társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének illetve
védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő
egyéb szervezet

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb
szervezet

a.

158.

343451

48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós
illeték

295224

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

351751

1 Magyar Állami Operaház Eiffel Bázis

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás módja

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

Kezelő szerv

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

téssel

Szociális intézményi jogviszonya alapján ellátásban
vagy
szolgáltatásban
részesülő
személyek
munkarehabilitációs célú fejlesztő foglalkoztatása támogatás biztosításával
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.

Támogatás biztosításának módja

I

sek és eszközök beszerzéséhez;
e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, szakmai-tartalmi
és elektronikus továbbfejlesztéséhez;
akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken; akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen; e-tanulási képzési programok
kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen
való részvételhez.

a.

b.

157.

Kifizetésben részesülők köre

költségvetési szerv,
oktatási intézmény

b.

156.

H

Az előirányzat az „Információs technológia az általános
iskolában” című Phare program hazai társfinanszírozását
biztosítja.

b.

155.

G

nevelési-

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
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A

-

részletekben
történő kifizetéssel
a.: pályázati úton
b.: -

b.: Kincstár

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

a.: SZGYF

-

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
a.: kérelem alapján
pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

a.: pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható
b.: -

b.: Kincstár

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar
Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló
1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma
létrehozásával kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási,

központi költségvetési szerv

–

b.: -

a.: igénybe vehető
b.: -

a.: részletekben
történő kifizetéssel

-

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: -

a.: Budapest
Főváros Kormányhivatala

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

-

b.: -

–

–

egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

-

–

–

-

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-

37185

Kincstár

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása.

-

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

37186

A

műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.
159.

359795

2 Magyar Állami Operaház
Andrássy úti épületének
felújítása

Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrássy úti
épületének felújításához biztosít forrást.

központi költségvetési szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-

160.

300924

3 Emlékpont Központ támogatása

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum
által működtetett Emlékpont kiállítóhely működtetésére és
szakmai feladatainak ellátására szolgál.

helyi önkormányzati költségvetési
szerv

kérelem alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

161.

359917

4 Modern Opera beruházása

a.

a.: gazdasági társaság

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.

162.

163.

372151

344740

5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása

Az előirányzat célja az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai
alprogramok végrehajtásának támogatása (az Árpád-ház
Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási
tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint
az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron
megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról
szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján).

6 A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása

Az előirányzat célja a TIT Budapesti Planetárium épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása

7 Liget Budapest projekt
előkészítése és megvalósítása

a.

b.

165.

353762

8 A Fővárosi Nagycirkusz
elhelyezése és kialakítása

a.

b.

b.: Kincstár

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
költségvetési szerv, egyházi jogi
személy

kérelem alapján

civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényben megfogalmazottak érdekében forrást biztosít a Liget Budapest projekt előkészítésére és megvalósítására, valamint a projekt során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb
szakmai feladatok végrehajtására.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Liget
Budapest Projekt keretein belül a Fővárosi Nagycirkusz
elhelyezésének és új épületének kialakítása során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok
végrehajtására.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -
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164.

375195

Az előirányzat célja a Budapesti Music Center stagione
(befogadó) rendszerben működő, társulat nélküli operaházának megvalósításához szükséges forrás biztosítása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

Áhtazonosító

166.

167.

354862

358973

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

9 A Budai Vígadó felújításának támogatása

10 Makovecz Imre Alap

Előirányzat célja

G

H

Kifizetésben részesülők köre

A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források
biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
szerinti felújítással kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása.

központi
költségvetési
gazdasági társaság

a.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi személy

b.

Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének
gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott
Makovecz Imre Alap (MIA) forrásainak terhére megszülető egyedi döntésekből eredő építések és felújítások
finanszírozásának biztosítása
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

szerv,

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

Áh-n kívüli
szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

-

a.: Áh-n kívüli
szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat

–

-

részletekben
történő kifizetéssel

a.: kérelem alapján

L
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A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
168.

169.

170.

171.

172.

360162

358984

367128

369117

372328

11 Nemzeti Művelődési
Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új
épületének beruházása, Lakitelek
12 Bartók Év

13 Arany János-emlékév
programjainak támogatása

14 Kodály-év

15 A Szolnoki Szigligeti
Színház felújítása

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, civil szervezet,
közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

központi
költségvetési
szerv,
gazdasági társaság, civil szervezet,
közalapítvány, helyi önkormányzati költségvetési szerv

kérelem alapján

Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához
szükséges feladatokról szóló 1066/2017. (II. 9.) Kormányhatározat alapján létrehozott Emlékbizottság által jóváhagyott
cél- és feladatrendszer szerinti programok megvalósítása és
az Emlékbizottság működésének támogatása.

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

kérelem alapján

Az előirányzat biztosítja a Kodály Program keretében rendezvények, képzések, ismeretterjesztő programok, kiállítások,
koncertek, előadások megvalósítását, filmek és interaktív
fejlesztések létrehozását, versenyek, pályázatok lebonyolítását és kiadványok megjelentetését, továbbá a programhoz
kapcsolódó arculattervezés és egyéb kommunikációs feladatok támogatását.

civil szervezet, közalapítvány,
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági
társaság, határon túli intézmény,
egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon
túli személy, határon túli szervezet

kérelem alapján

a.

a.: helyi önkormányzat

Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó gazdasági társasága, az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. épületének megvalósításához szükséges forrás biztosítására szolgál.

A Bartók-év programjainak megvalósítása.

Az előirányzat célja a Szolnoki Szigligeti Színház épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

b.: Kincstár

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

részletekben
történő kifizetéssel
előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton

pályázati úton

a.: kérelem alapján
b.: -

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel,

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

37187

b.: egyéb: bankforgalmi értesítők szerint

b.: -

Áhtazonosító

173.

372162

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

16 A Fonó Budai Zeneház
felújítása

Előirányzat célja

a.

b.

174.

175.

176.

370151

375228

375073

18 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések

20 Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása

22 Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
fejlesztéseinek támogatása

Az előirányzat célja a Fonó Budai Zeneház Budapest
XI. kerület, Sztregova utca 3. szám alatti épületének
felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása.

G

Kifizetésben részesülők köre

a.: nonprofit gazdasági társaság
b.: Kincstár

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel,

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b.: -

A fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

-

-

37188

A

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi értesítők szerint

Az előirányzat célja Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4.
pont a) és e) alpontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv

Az előirányzat célja a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad szakmai megújulását biztosító infrastrukturális felújítások, fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása a Thália
Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat alapján.

gazdasági társaság

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása az erről szóló 1128/2018. (III. 19.)
Korm. határozat alapján.

közalapítvány

kérelem alapján
Kormány határozat
alapján

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

–

–

–

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

a.:

-

részletekben
történő kifizetéssel
előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel
egyösszegű
kifizetéssel

kérelem alapján
Korm. határozat alapján

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel
egyösszegű
kifizetéssel

a) a Kertész Imre Intézet kialakítása és felújítása
b) Terror Háza Múzeum felújításának előkészítése
177.

296435

334828
268506

A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő
feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány
egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása.

államháztartáson belüli és kívüli
szervezetek

–

–

részletekben
történő kifizetéssel

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
1 Roma Szakkollégiumi
Hálózat

a.

Hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében
az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium támogatása.

a.: költségvetési szerv, egyházi
jogi személy, civil szervezet
b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása

179.

376095

egyösszegű
kifizetéssel

2 Tanoda Program

a.

A pályázati úton 1 éves befogadásra került Tanoda
szolgáltatás támogatása. A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása.

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, egyesülés, egyes jogi
személyek vállalata, leányvállalat,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet
b.: Kincstár

a.: pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható
b.: -

a.: részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

SZGYF
b.: -
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178.

51 Fejezeti általános tartalék

Áhtazonosító

180.

331673

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

4 Roma kultúra támogatása

Előirányzat célja

a.
b.

Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

G

Kifizetésben részesülők köre

a.: civil szervezet, költségvetési
szerv, egyházi jogi személy, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat

H

I

331195

5 Társadalmi, gazdasági,
területi hátránykiegyenlítést
elősegítő programok, szakkollégiumok

a.

b.

182.

331206

6 Felzárkózás-politika koordinációja

a.

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

pályázati úton
b.: -

b.: Kincstár

181.

J

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében a nemzetiségi oktatási, nevelési intézmény valamint
egyéb szakkollégium működésének támogatására; a romák társadalmi-gazdasági integrációjához; közösségépítést és identitást erősítő projektekhez; a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi
és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához,
életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését szolgáló projektekhez; a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális
autonómia intézményeinek megerősítéséhez; az előirányzat céljaihoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli személy, határon túli
szervezet b.: Kincstár

a.: kérelem alapján

Az előirányzat terhére kerül biztosításra az Európa 2020
stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása;
az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII.
13.) Korm. határozathoz (NTFS I.), valamint a Magyar
nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész
életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája,
a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség
nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
(NTFS II.) kapcsolódó feladatok megvalósítása; a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat
között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok,
intézkedések nyomon követésének, értékelésének, a
monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs
rendszerek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására; a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására; az NTFS I-II. társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására; a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését
elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, azokat
megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kap-

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet

a.: kérelem alapján

pályázati úton
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

b.: -

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

A

a.: igénybe vehető
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -

–

a.: igénybe vehető
b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

37189

Áhtazonosító

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

b.

183.

297335

7 Roma ösztöndíj programok

a.

b.

G

Kifizetésben részesülők köre

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

a.: kérelem alapján

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

-

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

a.: igénybe vehető

37190

A

csolódó rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében; a fentiekben megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.
Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, nem állami
fenntartású köznevelési intézmény
fenntartója, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet, helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak
nem
minősülő
természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

pályázati úton
b.: -

b.: -

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár
184.

351973

10 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani,
Oktatási és Kulturális Központ

a.

185.

359451

11 Budapesti Roma Oktatási
és Kulturális Központ

a.

b.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, nem állami
fenntartású köznevelési intézmény
fenntartója, köztestület, egyházi
jogi személy, gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat

Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak szervezését, megtartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését,
továbbadását; roma hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat finanszírozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és elmélyítését (színház, zene,
képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.)
szolgáló programokat, a kulturális szervezetek szakmai
támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok megrendezését, a felzárkózást
elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának támogatását, a roma kultúrát összefogó digitális
archívum létrehozását a Budapesti Roma Oktatási és
Kulturális Központon belül.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, nem állami
fenntartású köznevelési intézmény
fenntartója, köztestület, gazdasági
társaság,önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel

a.: felhatalmazó
nyilatkozat

–

-

–

igénybe
vehető

b.: -

b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

b.: Kincstár

b.: Kincstár

-

a.: kérelem alapján
b.: -

a.: előleg biztosítható

a.: egyösszegű
kifizetéssel

b.: -

részletekben
történő kifizetéssel
b.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

-

a.: felhatalmazó
nyilatkozat
b.: -
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b.

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ és annak hálózata működési költségei. A Központ feladata: nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása; roma,
nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb
korosztályoknak; nemzetiségek kulturális örökségeinek
és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.);
közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai
támogatása; részvétel a hazai nemzetiségi kulturális
rendezvények szervezésében,az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének,
hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a
nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése; társadalmi kohézió erősítése.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

Áhtazonosító

186.

375595

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsoportnév

E

Jogcímnév

12 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

F

G

H

I

J

K

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

civil szervezet, közalapítvány,
költségvetési szerv, köztestület,
egyházi jogi személy, gazdasági
társaság, szövetkezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek
működésének, tevékenységének támogatására, roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusképzések támogatására.

L

M

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

felhatalmazó
nyilatkozat

–

igénybe
vehető

részletekben
történő kifizetéssel

187.

019204

13 Országos Roma Önkormányzat működési és média
támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Roma Önkormányzat működésére, közfeladatai ellátására, valamint a
közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

mindenkori költségvetési törvény szerint

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-

188.

267367

14 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására
létrehozott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

mindenkori költségvetési törvény szerint

előleg biztosítható

részletekben
történő kifizetéssel

-

–

–

-
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A

„

37191

37192

3. melléklet a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve
A

Áhtazonosító

359306
1.

2.

3.

5.

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcímsoportnév

E

Jogcímnév

F

G

J

K

L

M

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági
társaság

–

–

egyösszegű
kifizetéssel

–

–

egészségbiztosítási alap előirányzatainak
kezelő szerve

–

–

központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság

–

–

–

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

–

–

–

–

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

–

–

–

–

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

–

–

–

–

–

–

–

Kifizetésben részesülők köre

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a
többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozás szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése
esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott
gyógyszerészeknek és az államnak. Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben
élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte
álló gyógyszerészek nem tennék meg.

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami
elővásárlás kiadása

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

349473

2 Az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások

349495

1 Ingatlanok
fenntartásával járó
kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőrzés, hatékony és gazdaságos működtetés biztosítása.

2 Az Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ
rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

gazdasági társaság

3 Az Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ
rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja a tőkeemelésen túli, a
saját tőke szerkezetét módosító egyéb, a tag döntése szerinti
intézkedések, így különösen pótbefizetés fedezetének biztosítása.

gazdasági társaság

349517

I

Támogatás biztosításának módja

Előirányzat célja

349395

349506

H

377028

4 Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások

377039

1 Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok
tőkeemelése,
pótbefizetése

részletekben
történő kifizetéssel

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

gazdasági társaság

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel
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4.

343628

B

„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve
A

Áhtazonosító

359306
1.

2.

3.

4.

5.

343628

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcímsoportnév

E

Jogcímnév

F

G

J

K

L

M

N

O

Lebonyolító szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

egyéni vállalkozó, egyéni cég,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági
társaság

–

–

egyösszegű
kifizetéssel

–

–

egészségbiztosítási alap előirányzatainak
kezelő szerve

–

–

központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság

–

–

–

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

–

–

–

–

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

–

–

–

–

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

–

–

–

–

–

–

–

Kifizetésben részesülők köre

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a
többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozás szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése
esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott
gyógyszerészeknek és az államnak. Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben
élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte
álló gyógyszerészek nem tennék meg.

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami
elővásárlás kiadása

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

349473

2 Az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások

349495

1 Ingatlanok
fenntartásával járó
kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőrzés, hatékony és gazdaságos működtetés biztosítása.

2 Az Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ
rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

gazdasági társaság

3 Az Állami
Egészségügyi
Ellátó Központ
rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az előirányzat felhasználásának célja a tőkeemelésen túli, a
saját tőke szerkezetét módosító egyéb, a tag döntése szerinti
intézkedések, így különösen pótbefizetés fedezetének biztosítása.

gazdasági társaság

349517

I

Támogatás biztosításának módja

Előirányzat célja

349395

349506

H

377028

4 Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások

377039

1 Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok
tőkeemelése,
pótbefizetése

részletekben
történő kifizetéssel

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása.

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

gazdasági társaság

–

–

egyösszegű
kifizetéssel
részletekben
történő kifizetéssel

37193
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4. melléklet a 48/2018. (XII. 27.) EMMI rendelethez
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1814/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési
Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentést;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét, hogy a jelentést az Egészségügyi Világszervezet Dohányzásellenőrzési Keretegyezmény Titkársága részére juttassa el;
3. visszavonja az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés
jóváhagyásáról szóló 1354/2016. (VII. 6.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1815/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Sportesemények Szervezéséért,
Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Társaság) közreműködésével megrendezze a 2019. évi FINA Női Vízilabda Világliga Szuperdöntőt (a továbbiakban:
Szuperdöntő) Magyarországon;
2. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter gondoskodjanak a 2018. évben
szükséges, legfeljebb 428 156 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló költségvetési forrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím,
4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára történő egyszeri, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Szövetség szakmai közreműködésével a 2. pontban
meghatározott támogatással kapcsolatosan a Társasággal támogatási jogviszony létesítéséről, a fel nem használt
támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal
4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján a Szuperdöntő lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

37195

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

A Kormány 1816/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2019-es külföldi magyar kulturális évadok Dél-Koreában, Izraelben, Japánban, valamint a Kínai
Népköztársaságban történő megrendezéséről és finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy 2019-ben emlékévek, kulturális programsorozatok megrendezésére kerüljön sor
a)
a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulója,
b)
a magyar–dél-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója,
c)
a magyar–izraeli diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének és a Budapest és Tel-Aviv közötti testvérvárosi
megállapodás 30. évfordulója, továbbá
d)
a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója
alkalmából;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott
eseménysorozatokhoz (a továbbiakban: eseménysorozatok) kapcsolódó rendezvények megszervezéséről Japánban,
Dél-Koreában, Izraelben és a Kínai Népköztársaságban;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. egyetért azzal, hogy
a)
a magyar–dél-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulójával összefüggésben Szöulban,
valamint
b)
a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulójával összefüggésben Tokióban külföldi
magyar intézet nyitására kerüljön sor 2019-ben;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. december 31.
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 3. pontban meghatározott külföldi magyar intézetek
létrehozásának ütemezésére és a létrehozásukhoz szükséges költségekre vonatkozó részletes előterjesztést terjessze
a Kormány elé;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. február 15.
5. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti emlékévekhez kapcsolódó programok
a)
Japánban és Dél-Koreában történő megrendezéséhez 2019-ben 415 000 000 forint,
b)
Izraelben történő megrendezéséhez 2019-ben 385 000 000 forint,
c)
a Kínai Népköztársaságban történő megrendezéséhez 2019-ben 400 000 000 forint
forrás biztosítása szükséges;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. és 5. pont
szerinti célok megvalósításhoz szükséges költségek finanszírozása érdekében mindösszesen 1 200 000 000 forint
forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára, az alábbiak szerint:
a)
207 223 000 forint a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára,
b)
992 777 000 forint a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
2. Külképviseletek igazgatása cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. január 30.
7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az eseménysorozatokhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges
beszerzések lefolytatására, azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési
tilalom alól.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1817/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a World Robot Olympiad 2019. nemzetközi verseny döntőjének magyarországi megszervezésének
támogatásáról
A Kormány
1. támogatja
a)
a World Robot Olympiad 2019. nemzetközi verseny (a továbbiakban: verseny) döntőjének magyarországi
megszervezésének előkészítését és a World Robot Olympiad program regionális kiterjesztését, továbbá
b)
a verseny döntőjének megrendezését;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontjában meghatározott feladat megvalósítása érdekében az innovációért
és technológiáért felelős miniszter a Nemzeti Foglalkozatási Alap képzési alaprésze központi keretének terhére
a szükséges forrás biztosításáról gondoskodjon;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok
alcímet a 31. World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. január 31.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az 1. pont
b) alpontja szerinti célok megvalósítása érdekében gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 31. World
Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára egyszeri 2 400 000 000 forint forrás
biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 3. pont szerinti címrend-kiegészítést követően, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1818/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális
feltételeinek biztosításához és lebonyolításához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. a nemzetgazdasági szempontokra és az építésügy minőségi fejlődésének várható hatásaira tekintettel támogatja
a hazai rendezésű „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny lebonyolítását;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti rendezvény infrastrukturális feltételeinek biztosításához
és lebonyolításához, a 2019–2020. évben, összesen 2 993 733 000 forint összegű költségvetési forrást biztosítson,
az alábbiak szerint:
a)
infrastrukturális beruházásokra: 1 545 393 000 forintot;
b)
a rendezvény előkészítéséhez, lebonyolításához és teljes körű megvalósítására: 1 248 340 000 forintot;
c)
a Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpont 2019. évi működtetésére: 200 000 000 forintot.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

37197
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A Kormány 1819/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő
támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanács és Magyarország közötti kiváló és szerteágazó együttműködés fenntartása, valamint
a magas színvonalú ifjúsági programok fennmaradásának biztosítása érdekében a Budapesti Európai Ifjúsági
Központ elhelyezését szolgáló, a magyar állam tulajdonában álló, Budapest 13316 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben 1024 Budapest II., Rózsahegy u. 5. szám alatt található ingatlan teljes körű felújítása előkészítésének
(a továbbiakban: Beruházás) szükségességével;
2. a Beruházás előkészítése érdekében a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési
hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés d), e), i) és
o) pontja szerinti előkészítési fázisokra – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári
díjakkal együtt – legfeljebb 136 360 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy
a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. szeptember 30-áig kell megvalósítani;
3. a Beruházás előkészítés kormányzati felelősének a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Beruházás előkészítési feladatainak 2019. évet érintő finanszírozása érdekében a – kifizetésekhez kapcsolódó
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen legfeljebb 136 360 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet, XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv.
1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi
igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba
történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. január 15.
A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében:
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásul vételét követő 15 napon belül
5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium valósítsa meg;
6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy
a)
készítsen jelentést a Kormány részére a Rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése
érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. október 31.
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás
megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek,
forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. október 31.
7. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítésével összefüggésben megvalósuló eszközbeszerzések lefolytatása során
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1819/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

368573

004107

XVIII.

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

4

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

K8

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K3
K7

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Dologi kiadások
Felújítások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

-136 360 000

480 000
135 880 000

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

004107

Fejezet
szám

XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

136 360 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen
136 360 000

I.n.év
136 360 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
2019. január 15.
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

37199
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A Kormány 1820/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Korcsolyázó Központ bővítése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Korcsolyázó Központ részeként a Budapest XIV. kerület, belterület 32830/1 helyrajzi számú
ingatlan (jelenleg: Récsei Center) hosszú távú sportcélú hasznosításával;
2. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost
(a továbbiakban: kormánybiztos), hogy – a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és a Magyar Jégkorong
Szövetség bevonásával – készítsen előterjesztést az 1. pont szerinti cél megvalósításához szükséges beruházás
előkészítéséhez kapcsolódó feladatok és költségek, valamint az üzemeltetésre vonatkozó koncepció bemutatása
céljából;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2019. augusztus 31.
3. az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert,
hogy a kormánybiztossal együttműködve, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
– mint a Récsei Holdings Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) feletti
tulajdonosi jogok gyakorlója – útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Társaság
vegyen részt a 2. pont szerinti feladat megvalósításában.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1821/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a „CROCODILE 2.0_HU” című, Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz révén támogatott projekt támogatásának
növeléséről
1. A Kormány
a)
egyetért a „CROCODILE 2.0 HU” című projekt (a továbbiakban: projekt) hazai költségvetési támogatása
tervezett összegének növelésével és forrásszerkezetének módosításával, az 1. melléklet szerint;
b)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti forrásnak
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 60. Európai uniós fejlesztési
programok alcím, 1. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoporton történő
biztosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven
túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat b) pontjában
a „113 500 789 177 forint” szövegrész helyébe a „114 002 430 228 forint” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1

2.

3.

A

Kapcsolódó
program
megnevezése

B

C

Projekt
Végrehajtó szerv
megnevezése

D
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1. melléklet az 1821/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz
E
F
Projekt eredetileg tervezett forrásszerkezete

A projekt
költsége
(nettó, Ft)

A projekt
összköltsége
(bruttó, Ft)

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen
Európai
Működő
CROCODILE
Hálózatfinanszírozási
Részvénytársaság, 1 860 000 000 2 362 200 000
2.0_HU
Eszköz
Budapest Közút
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

G

H

I

Módosítás

J

K

Európai
Európai
Hazai
Hazai
Hálózatfinanszírozási
Hálózatfinanszírozási
költségvetési A projekt A projekt
költségvetési
Eszköz révén
Eszköz révén
támogatás
költsége összköltsége
támogatás
finanszírozott
finanszírozott
összege
(nettó, Ft) (bruttó, Ft)
összege
támogatás összege
támogatás összege
(Ft)
(Ft)
(nettó, Ft)
(nettó, Ft)

1 581 000 000

781 200 000 242 893 109 317 711 945

0

L

M
N
Projekt módosítás utáni forrásszerkezete

O

P

A projekt
összköltsége
(bruttó, Ft)

Európai
Hazai
Hálózatfinanszírozási
költségvetési
A projekt rövid bemutatása
Eszköz révén
támogatás
finanszírozott
összege
támogatás összege
(Ft)
(nettó, Ft)

317 711 945 2 102 893 109 2 679 911 945

Az intelligens közlekedési
rendszereknek a közúti
közlekedés területén történő
kiépítésére, valamint a más
közlekedési módokhoz való
kapcsolódására vonatkozó
keretről szóló, 2010. július
7-i 2010/40/EU európai
parlamenti és tanácsi
irányelvben, az ezzel
összefüggő, felhatalmazáson
alapuló rendeletekben foglalt
előírásokkal összhangban a
projektben megvalósítandó
feladat a terepi adatgyűjtő és
tájékoztatást szolgáló
infrastruktúra bővítése a
TEN-T hálózati elemeken,
illetve az ehhez kapcsolódó
1 098 911 945
városi hálózati elemeken A
terepi infrastruktúra
korszerűsítése és bővítése
mellett feladat a forgalmi
menedzsment tevékenységet
támogató központi
rendszerek funkcionális
bővítése, a fenti előírásoknak
megfelelő szolgáltatások
létrehozása érdekében.
A projekt kiemelten
koncentrál az automatikus
adatcsere szempontjából
nélkülözhetetlen DATEX II.
csomópontok (node) és
adatbázisok fejlesztésére,
létrehozására, illetve a
Nemzeti Hozzáférési Pont
megvalósítására.

A projekt
költsége
(nettó, Ft)

1 581 000 000
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A Kormány 1822/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet létrehozásához, valamint az Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus működtetéséhez szükséges pénzügyi források
biztosításáról
A Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet
létrehozásához és az Állami Alkalmazás-katalógus működtetéséhez szükséges forrásnak a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi központi költségvetés)
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok
alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport részére történő biztosításáról, az alábbi
összegekben és ütemezés szerint:
a)
két részletben rendelkezésre bocsátva fejlesztési célra, egyszeri jelleggel legfeljebb 2 021 000 000 forint,
aa)
első részletként 1 274 000 000 forint,
ab)
második részletben 747 000 000 forint,
b)
az Állami Alkalmazás-katalógus tekintetében működtetési célra, egyszeri jelleggel 48 000 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont aa) alpontja tekintetében legkésőbb 2019. január 31.
az a) alpont ab) alpontja tekintetében legkésőbb 2019. május 31.
a b) alpont tekintetében legkésőbb 2019. január 1.
2. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott 2 069 000 000 forint összeg
erejéig – a pénzügyi fedezetnek a kötelezettségvállalás időpontjában történő rendelkezésre állása nélkül, az 1. pont
a) és b) alpontja tekintetében meghatározott határidőben biztosításra kerülő források terhére – kösse meg
az 1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a közszolgáltatási szerződéseket;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami
Alkalmazás-katalógus 2019. évi működtetéséhez szükséges 495 000 000 forint összegű forrásnak a 2019. évi
központi költségvetés 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport részére történő
biztosításáról, egyszeri jelleggel;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. június 30.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami
Alkalmazás-katalógus 2020. évtől történő éves működtetéséhez szükséges 1 248 000 000 forint összegű forrásnak
a 2020. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati
célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport részére történő biztosításáról,
beépülő jelleggel;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet
működtetésével összefüggésben az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet létszámának 2019. január 1-jétől történő
5 fővel való fejlesztéséhez szükséges 20 000 000 forint összegű forrásnak, a 2019. évi központi költségvetés
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport részére történő biztosításáról, beépülő jelleggel;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. január 1.
6. felhívja a belügyminisztert, hogy az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet megvalósítása során
az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel folyamatosan konzultáljon annak innovációs és technológiai
színvonaláról;
Felelős:
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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7. felhívja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnökével, az innovációért és technológiáért felelős
miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel együttműködve,
2019. január 31-ig vizsgálja felül a hatályos jogszabályi környezetet, és tegyen javaslatot egy olyan – új vagy már
meglévő nyilvántartó rendszer továbbfejlesztéseként megvalósuló –, az állami beszerzések és fejlesztések terveinek
nyilvántartására szolgáló rendszer bevezetésére, mely adatstruktúráját, adatszolgáltatási és adatfeldolgozási
funkcionalitását tekintve alkalmas önálló központi rendszerként, a kormányzati és közigazgatási informatikainfrastruktúra és alkalmazás eszközeinek a Kormány infokommunikációs stratégiájával összhangban történő
fejlesztéseivel kapcsolatos döntések, és az ehhez kapcsolódó feladatok központi kiszolgálására.
Felelős:
belügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1823/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás keretében
a Ludovika Szárnyépület megvalósítása és további programelemek előkészítése, valamint a Kemény Ferenc
Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. áttekintette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás előrehaladását
és kiemelt célnak tekinti
a)
a Ludovika Szárnyépület egyetemi funkcióknak megfelelő átalakítását;
b)
a megvalósult projektelemek üzemeltetési igényekhez igazodó kivitelezésének befejezését;
c)
a katasztrófavédelmi speciális képzési központ, a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos
képzési központ, valamint a Ludovika Szárnyépülethez csatlakozó vívóterem előkészítését, ennek érdekében
felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost és
az érintett minisztereket a szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. egyetért azzal, hogy a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési központ kivitelezési
munkáival egyidejűleg valósuljon meg a Ludovika Főépület üvegpiramisainak az átalakítása és a Ludovika
Főépületet a Ludovika Szárnyépülettel összekötő épület megvalósítása, ennek érdekében felhívja a kiemelt
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost és a Miniszterelnökséget vezető
minisztert a szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
3. egyetért azzal, hogy
a)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes
programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló
1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pontja alapján biztosított forrásból 155 861 400 forint;
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b)

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő
programelemek megvalósításával összefüggő intézkedésekről szóló 1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
3. pontja alapján biztosított forrásból 1 205 000 725 forint;
c)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek
megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről szóló 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
8. pontja alapján biztosított forrásból 1 213 413 376 forint
az 1. pont a) alpontja szerinti programelem megvalósítására kerüljön felhasználásra;
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti programelem megvalósítására
érdekében a 3. pont szerinti forrás-áthelyezésekre tekintettel gondoskodjon a támogatási szerződések
módosításához szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
5. úgy határoz, hogy a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli
beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.)
Korm. határozat 9. pontjában foglaltaktól eltérően az abban meghatározott, a Beruházás Előkészítési Alap fejezeti
kezelésű előirányzat terhére támogatott előkészítési fázisok megvalósításának határideje – 2018. december 31.
napja helyett – 2019. május 31., továbbá 15. pont a) és b) alpontjában foglaltaktól eltérően az abban meghatározott
jelentés és előterjesztés előkészítésének a határideje – 2019. január 31. napja helyett – 2019. június 30. napjában
kerüljön meghatározásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1824/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének
megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos és
a pénzügyminiszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a filmalkotások és a látványcsapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának
és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. és 2. §-ában meghatározott támogatási korlát
érvényesítése céljából szükséges jogszabály-módosításokról;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. január 7.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Rendelet 3. §-ában
meghatározott összeghatárok érvényesítése céljából szükséges jogszabály-módosításokról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. január 7.
3. az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye megszüntetésével összefüggésben a kulturális
ágazat többlettámogatására szolgáló költségvetési előirányzat mértékét 37 400 000 000 forintban állapítja meg;
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4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti
tevékenységek alcímet a 14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. január 7.
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – beépülő jelleggel
gondoskodjon 37 400 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím,
14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évben a felmerülés ütemében
a 2020. évtől kezdődően a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1825/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló
1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – szükség esetén jogalkotás vagy annak
kezdeményezése útján – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával tegye meg
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a projektek megvalósítása során beszerzendő eszközök
az állam tulajdonába kerüljenek, azok felett az állam tulajdonosi és azzal összefüggő vagyonkezelési jogait a NÚSZ
Zrt., a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
NISZ Zrt.), a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MK Zrt.), az ITM,
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.), a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Pro-M Zrt.) a következők szerint gyakorolja:
a) az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény 2. § 17. pontjában meghatározott UD rendszerben (a továbbiakban: UD rendszer) és az elektronikus
útdíjszedési és díjellenőrzési létesítményekhez létrejövő vagyonelemek, ideértve az UD rendszerben kialakításra
kerülő szoftver- és hardverelemek, valamint az újonnan kialakítandó fixen telepített ellenőrző keresztmetszetek
és azok eszközei, továbbá az azokhoz beépítésre kerülő súlymérő eszközök feletti tulajdonosi jogokat a NÚSZ Zrt.
gyakorolja;
b) az alábbi vagyonelemeket a NÚSZ Zrt. az MNV Zrt. részére ingyenesen, könyv szerinti értéken adja át azzal, hogy
az átvételt követően, ugyanazon a napon az MNV Zrt.
ba) a tengelysúlymérő-rendszer megvalósítása során keletkező útvagyonelemeket az MK Zrt. vagyonkezelésébe
adja;
bb) a VJT (változtatható jelzésképű tábla) utánfutókat a KEF vagyonkezelésébe adja;
bc) a hatósági informatikai rendszer szoftver- es hardverelemeit, valamint az ANPR kamerákat az ITM
vagyonkezelésébe adja azzal, hogy azok tekintetében – külön jogszabály rendelkezésének megfelelően –
az üzemeltetésre és fejlesztésre kizárólag a NISZ Zrt. jogosult;
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c) a közúti ellenőrzés végzéséhez közvetlenül kapcsolódó informatikai eszközök feletti tulajdonosi jogokat
a NISZ Zrt. gyakorolja;
d) az EDR rádiók feletti tulajdonosi jogokat a Pro-M Zrt. gyakorolja.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
folyamatos”
2. A Korm. határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a 6. pont b) alpont
ba)–bc) pontjában és a 6. pont c) és d) alpontjában meghatározott vagyonelemek üzemeltetéséhez és
fenntartásához szükséges források rendelkezésre állásról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezetében,
a) a 6. pont b) alpont ba) pontja esetében a „Közúthálózat fenntartás és működtetése” előirányzat javára,
b) a 6. pont b) alpont bb) és bc) pontja, valamint a 6. pont c) és d) alpontja esetében a „Tengelysúlymérő-rendszer
üzemeltetése” előirányzat javára.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az éves központi költségvetési törvények tervezése során”
3. A Korm. határozat
a)
1. pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)” szövegrész helyébe az
„az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM)” szöveg,
b)
2. pont a) és c) alpontjában, 4., 5. és 8. pontjában az „a nemzeti fejlesztési minisztert” szövegrész helyébe
az „az innovációért és technológiáért felelős minisztert” szöveg, a „nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész
helyébe az „innovációért és technológiáért felelős miniszter” szöveg,
c)
2. pont b) alpontjában, 5. és 8. pontjában a „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe
a „pénzügyminisztert”, a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg,
d)
7. pontjában az „NFM” szövegrész helyébe az „ITM” szöveg,
e)
8. pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai
Minisztérium” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1826/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló
1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
A Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat a következő
8. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. április 14. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati
végrehajtása érdekében]
„8. Zalaegerszeg kulturális életének élénkítése, a város kulturális szerepének erősítése céljából
a) egyetért a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház felújításának támogatásával,
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b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az a) alpont szerinti
rekonstrukciót és fejlesztést szolgáló beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források
biztosítására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1827/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház felújítására irányuló beruházás
előkészítéséhez szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 8. pontjára –
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a Hevesi Sándor Színház felújítása és korszerűsítése (a továbbiakban:
Beruházás) előkészítésének, kiviteli terveinek (a továbbiakban: Beruházás előkészítése) Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával és azzal, hogy a Beruházás
előkészítése mindösszesen 255 358 000 forint összegű költségvetési támogatással valósuljon meg;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítéséhez szükséges, 1. pont szerinti támogatás a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére kerüljön
biztosításra az Önkormányzat részére;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás előkészítése érdekében az 1. pont szerinti
költségvetési támogatás biztosítására, a költségvetési támogatás felhasználására, valamint az elszámolás részletes
feltételeinek meghatározására támogatói okiratot adjon ki az Önkormányzat részére, és a támogatói okirat kiadását
követően a költségvetési támogatást – támogatási előlegként – folyósítsa az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy – a Miniszterelnökséget
vezető miniszter bevonásával – nyújtson be előterjesztést a Beruházás teljes körű megvalósításának támogatására
vonatkozóan;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását követő 30 nap
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a Beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában
foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1828/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében az „Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális
intézményrendszerének fejlesztése” beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás
biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja figyelembevételével
1. egyetért a Modern Városok Program keretében az Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és
egészségügyi intézményrendszerének fejlesztésével (a továbbiakban: Beruházás);
2. egyetért a Beruházás a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési,
szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról szóló 1408/2017.
(VI. 28.) Korm. határozatban meghatározott összegen felüli, a kapcsolódó közbeszerzési eljárások eredményeként
megkötendő szerződésben meghatározásra kerülő összegű, de legfeljebb 9 195 011 577 forint költségvetési
támogatás biztosításával, az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:
a)
a 2018. évben 4 695 011 577 forint,
b)
a 2019. évben 4 500 000 000 forint;
3. egyetért a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján
a Beruházás megvalósításához a szükséges, a kapcsolódó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő
szerződésben meghatározásra kerülő összegű, de legfeljebb 9 195 011 577 forint összeg Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő biztosításával;
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében kiadott támogatói
okiratot – a Modern Városok Program Bizottságnak jóváhagyó döntése esetén – a 2. pont szerinti többlet
költségvetési támogatás biztosítása érdekében módosítsa, és a támogatói okirat módosítását követően
a 2018. évben szükséges 4 695 011 577 forintot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az Önkormányzat részére támogatási előlegként
folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
Modern Városok Program Bizottságnak jóváhagyó döntését követően azonnal
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2019. évben szükséges 4 500 000 000 forintot
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoport terhére az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évben a felmerülés ütemében
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében
a 2019. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 4 500 000 000 forint összeg mértékéig éven túli
kötelezettséget vállaljon;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatóiokirat-módosítás kiadásakor
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a Beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában
foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatóiokirat-módosítás kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról
1. Hatályát veszti
1.1. a Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós Alap Stratégiáról szóló 1030/2003. (IV. 9.)
Korm. határozat,
1.2. az „ESPON (European Spatial Planning Observation Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő
Hálózat) 2006 Program” című Közösségi Kezdeményezésben a Magyar Köztársaság Kormányának tagságával
összefüggő feladatokról szóló 2336/2004. (XII. 23.) Korm. határozat,
1.3. az EMOGA Garancia részlegéből fizetendő 2005. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó
nemzeti kiegészítő támogatásról (top-up) szóló 2040/2005. (III. 23.) Korm. határozat,
1.4. az európai uniós és nemzetközi megállapodások alapján, illetve a hazai költségvetésből finanszírozott
programok monitoring rendszerének összehangolásáról szóló 2087/2006. (IV. 28.) Korm. határozat,
1.5. a „Svájci Hozzájárulás” elnevezésű program támogatási területeiről és tárgyalási irányelveiről szóló 2032/2007.
(III. 7.) Korm. határozat,
1.6. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2007. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS)
nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról szóló 2056/2007. (III. 31.) Korm. határozat,
1.7. a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó
kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási
Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozat,
1.8. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerű regionális
onkológiai hálózat kialakítása” című 2009. évi pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes
befogadásáról szóló 1103/2010. (IV. 29.) Korm. határozat,
1.9. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia
régiókban)” című TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1246/2011. (VII. 18.)
Korm. határozat,
1.10. a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú („XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése” című)
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre
szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló
1292/2015. (V. 5.) Korm. határozat,
1.11. a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez,
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes,
a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
szóló 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozat,
1.12. a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú („Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek
villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő
hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1358/2015. (VI. 2.)
Korm. határozat,
1.13. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 5. prioritásának
keretében pályázati felhívás meghirdetéséhez, a pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában
kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal
összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozat,
1.14. egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz,
támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia
Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1363/2015. (VI. 3.)
Korm. határozat,
1.15. a KEOP-2015-5.4.0 azonosító számú („Távhő-szektor energetikai fejlesztése” című) pályázati felhívásra
benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződésük megkötéséhez
történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1367/2015.
(VI. 3.) Korm. határozat,
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1.16. a KEOP-1.5.0/15-2015-0001 azonosító számú („Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi
fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
és a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1416/2015. (VI. 24.) Korm. határozat,
1.17. egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz,
támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1466/2015. (VII. 15.) Korm. határozat,
1.18. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási
szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1467/2015. (VII. 15.) Korm. határozat,
1.19. a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással
összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akcióterve 3. prioritásának módosításáról szóló 1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozat,
1.20. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 7. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1558/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat,
1.21. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási
szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési
szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek
megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2015. (IX. 4.) Korm. határozat,
1.22. egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”
című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek többlettámogatása vonatkozásában
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1591/2015.
(IX. 4.) Korm. határozat,
1.23. a KEOP-2015-4.10.0/U jelű („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hőés villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című) kiemelt
felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő előzetes nevesítésről,
a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat,
1.24. a TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú („A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézkedéseivel
kapcsolatos 2011–2015. évi kommunikációs feladatok ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozat,
1.25. a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú („Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása – Kísérleti, településcsoportos
Agóra-fejlesztés” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015.
(V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1662/2015. (IX. 16.) Korm. határozat,
1.26. a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer
– Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi
infrastruktúra fejlesztések” című] kiemelt projekt és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi
technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1664/2015.
(IX. 16.) Korm. határozat,
1.27. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának
növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd
a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat,
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1.28. a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú („Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program” című)
projekt támogatásának növeléséről szóló 1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozat,
1.29. a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ
létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozat,
1.30. egyes, a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt
felhívással összefüggő kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre
szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló
1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozat,
1.31. a TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú („A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerőpiaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások” című) projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1775/2015. (X. 19.)
Korm. határozat,
1.32. a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású képző
intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című) projekt támogatásának növeléséről,
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozat,
1.33. a KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú („A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése” című)
projekt támogatásának növeléséről, a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú („A kápolnásnyéki Dabasi
Halász-kastély történeti kertjének rekonstrukciója” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozat,
1.34. a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi
szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozat,
1.35. a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4.
alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt
támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat,
1.36. a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú („Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér
kármentesítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008
azonosító számú („A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott
települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat,
1.37. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő
intézkedésekről, a program 1–3. prioritása keretében támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről
és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozat,
1.38. a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1879/2015. (XII. 2.)
Korm. határozat,
1.39. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek
támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és
Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozat,
1.40. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében
kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről,
valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
szóló 1890/2015. (XII. 3.) Korm. határozat,
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1.41. a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0044 azonosító számú („Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézetben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1922/2015. (XII. 11.) Korm. határozat,
1.42. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról, valamint a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító
számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt
támogatásának növeléséről szóló 1923/2015. (XII. 11.) Korm. határozat,
1.43. a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú („Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai
korszerűsítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának
jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1997/2015. (XII. 28.)
Korm. határozat.
2. A Kormány visszavonja
2.1. a SAPARD Program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele
érdekében tett intézkedésekről, az intézményi háttér megteremtéséről szóló 2349/1999. (XII. 21.)
Korm. határozatot,
2.2. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között, a Magyar Köztársaságnak
az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele
módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló Társulási Tanács határozat elfogadásáról és kihirdetéséről
szóló 2157/2000. (VII. 7.) Korm. határozatot,
2.3. az ISPA támogatással megvalósuló vasúti projektek társfinanszírozását célzó hitelfelvételről szóló 1082/2001.
(VII. 20.) Korm. határozatot,
2.4. az Európai Unió ISPA programja keretében 2000-ben támogatásra elfogadott projektek hazai
társfinanszírozásának a biztosításáról szóló 2017/2001. (I. 26.) Korm. határozatot,
2.5. az Európai Unió által az ISPA program keretében 2000-ben elfogadott vasúti beruházási projektek hazai
társfinanszírozásának forrásairól szóló 2123/2001. (V. 30.) Korm. határozatot,
2.6. a Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodás,
a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak, a PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló
Keretmegállapodás, a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás és
a Nemzeti Alap felállításáról szóló Megállapodás jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 2162/2002. (V. 17.)
Korm. határozatot,
2.7. a Nemzeti Fejlesztési Terv kialakításának előfeltételeiről és kidolgozásának ütemezéséről szóló 2246/2002.
(VIII. 15.) Korm. határozatot,
2.8. a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellé akkreditált képviseletén, Brüsszelben szolgálatot teljesítő
agrárpolitikai, védelempolitikai, pénzügyi kérdésekkel és a strukturális és kohéziós alapokkal foglalkozó
szakdiplomaták státuszának létrehozásáról és a tevékenységükhöz szükséges létszám-előirányzatokról szóló
2292/2002. (X. 1.) Korm. határozatot,
2.9. a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok, valamint a Kohéziós Alap Stratégia
elfogadásáról és a további intézkedésekről szóló 2090/2003. (V. 15.) Korm. határozatot,
2.10. a Magyar Államkincstár szerepéről a strukturális alapok támogatásai igénybevételét lebonyolító
intézményrendszerben szóló 2136/2003. (VI. 27.) Korm. határozatot,
2.11. a közösségi támogatási keret tárgyalásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2228/2003. (IX. 26.)
Korm. határozatot,
2.12. a közösségi támogatási kerettervről, az átdolgozott operatív programokról és a Kohéziós Alap
Keretstratégiáról szóló 2004/2004. (I. 8.) Korm. határozatot,
2.13. a „Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei’’ projektjavaslatnak és Kohéziós
Alap támogatási kérelemnek az Európai Unió Bizottságához történő benyújtásáról szóló 2061/2004. (III. 12.)
Korm. határozatot,
2.14. az Észak-Kelet Pest megyei térség regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer ISPA projekt
pénzügyi megállapodásáról szóló 2088/2004. (IV. 21.) Korm. határozatot,
2.15. a „(Budapest–Cegléd)–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütem, II. fázis” c. projekt Kohéziós
Alap támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló 2156/2004. (VI. 28.)
Korm. határozatot,
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2.16. a „Radarrendszer fejlesztése” és „M0 útgyűrű Keleti Szektor építése” Keleti Szektor építése projekt Kohéziós
Alap támogatási kérelmének benyújtása> című projektek Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai
Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló 2160/2004. (VII. 5.) Korm. határozatot,
2.17. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjait irányító hatóságok vezetőinek kinevezéséről szóló 2049/2005.
(III. 26.) Korm. határozatot,
2.18. az „URBACT” Közösségi Kezdeményezésben a Magyar Köztársaság tagságával összefüggő feladatokról szóló
2064/2005. (IV. 28.) Korm. határozatot,
2.19. a „Kohéziós Alapból 2007 és 2013 között megvalósuló közlekedési projektek előkészítése” elnevezésű
technikai segítségnyújtás projekt támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
szóló 2192/2005. (IX. 21.) Korm. határozatot,
2.20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap magyarországi intézményrendszerének kialakításáról szóló
2286/2005. (XII. 22.) Korm. határozatot,
2.21. ISPA/KA vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló 2296/2005. (XII. 23.)
Korm. határozatot,
2.22. az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozatot,
2.23. az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. januárban megindítandó támogatási
konstrukciókról szóló 1130/2006. (XII. 25.) Korm. határozatot,
2.24. az EMOGA Garancia részlegéből fizetendő 2006. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó
nemzeti kiegészítő támogatásról (top up) szóló 2109/2006. (VI. 26.) Korm. határozatot,
2.25. az Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése
projekt projektjavaslatnak és Kohéziós Alap támogatási kérelmének az Európai Unió Bizottságához történő
benyújtásáról szóló 2116/2006. (VI. 29.) Korm. határozatot,
2.26. a 2007–2013. időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról szóló 2128/2006. (VII. 24.)
Korm. határozatot,
2.27. az „ESPON (European Spatial Planning Observation Network = Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat)
2006 Program” című Közösségi Kezdeményezésről szóló megállapodás módosítása szövegének aláírására
adott felhatalmazásról szóló 2207/2006. (XI. 30.) Korm. határozatot,
2.28. az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. februárban megindítandó
támogatási konstrukciókról szóló 1006/2007. (II. 12.) Korm. határozatot,
2.29. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Programjainak előzetes akcióterveiről és első körben
indítandó támogatási konstrukcióiról szóló 1009/2007. (III. 7.) Korm. határozatot,
2.30. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja keretében megindítandó kiemelt
projektről szóló 1019/2007. (III. 28.) Korm. határozatot,
2.31. az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló pályázatairól és projektjeiről szóló 1048/2007.
(VII. 2.) Korm. határozatot,
2.32. az európai területi együttműködés célkitűzés operatív programjainak, valamint az előcsatlakozási támogatási
eszközből támogatott operatív programok elfogadásáról szóló 1056/2007. (VII. 18.) Korm. határozatot,
2.33. az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló két konstrukciójáról szóló 1057/2007. (VII. 18.)
Korm. határozatot,
2.34. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Végrehajtás
Operatív Program 2007–2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek elfogadásáról szóló 1058/2007. (VII. 23.)
Korm. határozatot,
2.35. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Programja 2007–2008. évekre vonatkozó
Akcióterveinek, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program kiemelt projekt listája kiegészítésének
jóváhagyásáról szóló 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozatot,
2.36. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja, Elektronikus Közigazgatás
Operatív Programja, az Államreform Operatív Programja, Társadalmi Megújulás Operatív Programja,
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja, valamint a Regionális Operatív Programok 2007–2008. évekre
vonatkozó Akcióterveinek jóváhagyásáról szóló 2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozatot,
2.37. a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi
Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló
Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló 2226/2007. (XII. 5.)
Korm. határozatot,
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2.38. a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló
Együttműködési Program elfogadásáról szóló 2227/2007. (XII. 5.) Korm. határozatot,
2.39. a Kohéziós Alap támogatással megvalósuló vasúti projektek költségnövekedésének finanszírozásáról szóló
2243/2007. (XII. 23.) Korm. határozatot,
2.40. a 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések
fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról szóló 1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozat
7. pontjának végrehajtásáról és a KEOP árvízvédelmi fejlesztési projektek finanszírozásának biztosításáról
szóló 1239/2010. (XI. 16.) Korm. határozatot,
2.41. az ÚMFT egyes 2007–2008. és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról és az akciótervekben nevesített
egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról szóló 1251/2010. (XI. 19.) Korm. határozatot,
2.42. az ÚMFT VOP 2009–2010-es akciótervének módosításáról szóló 1284/2010. (XII. 15.) Korm. határozatot,
2.43. az ÚMFT GOP és ROP forrásokból megvalósuló kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó akcióterv
módosításokról, valamint a TÁMOP és TIOP 2007–2008. évi és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról
szóló 1298/2010. (XII. 21.) Korm. határozatot,
2.44. az egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok jóváhagyásáról
(rekultiváció) szóló 1187/2011. (VI. 7.) Korm. határozatot,
2.45. a „Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés” című KEOP nagyprojekt javaslat
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1342/2011. (X. 14.) Korm. határozatot,
2.46. a KEOP keretében megvalósuló „Komplex Tisza-tó projekt” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási
igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1343/2011. (X. 14.) Korm. határozatot,
2.47. a KEOP keretében megvalósuló „Peremarton-gyártelep északi bányaterület kármentesítése” című, ötmilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1344/2011. (X. 14.) Korm.
határozatot,
2.48. a KEOP keretében megvalósuló „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” című,
ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1366/2011. (XI. 8.)
Korm. határozatot,
2.49. a KEOP keretében megvalósuló „Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú
továbbfejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
szóló 1367/2011. (XI. 8.) Korm. határozatot,
2.50. egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt rekultivációs projektjavaslatok
jóváhagyásáról szóló 1400/2011. (XI. 22.) Korm. határozatot,
2.51. a KEOP keretében megvalósuló „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című
nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról szóló 1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozatot,
2.52. a KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának
javítása” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló
1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozatot,
2.53. a KEOP keretében megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című,
ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1113/2012. (IV. 12.)
Korm. határozatot,
2.54. a TÁMOP 5.3.8.B-12/1 projekt támogatásának jóváhagyásáról, valamint a TÁMOP 5.3.8-11/A1 és a TÁMOP
5.3.8.B-12/1 kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1151/2012. (V. 15.) Korm. határozatot,
2.55. a KEOP forrásaiból megvalósítandó egyes nagyprojektek jóváhagyásának időigényéről, megvalósításukról és
finanszírozásukról szóló 1170/2012. (V. 25.) Korm. határozatot,
2.56. a KEOP keretében megvalósuló „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című, ötmilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1176/2012. (VI. 1.) Korm. határozatot,
2.57. a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint
TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása
(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról
szóló 1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozatot,
2.58. a TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt
támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozatot,
2.59. a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1285/2012. (VIII. 9.) Korm. határozatot,
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2.60. a KMOP keretében megvalósuló a „Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3102. j. úton” című
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1332/2012. (IX. 7.)
Korm. határozatot,
2.61. a TÁMOP-3.4.5-12/1 azonosító számú („Tehetséghidak Program” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1334/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,
2.62. a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú („Zirc város területén lévő települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1338/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,
2.63. a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 azonosító számú („Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1339/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,
2.64. a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú („Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi
Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1340/2012. (IX. 7.)
Korm. határozatot,
2.65. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvízelvezetés és
tisztítás II. ütem” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1341/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,
2.66. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 azonosító számú („Okány község szennyvízcsatornázása” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1342/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,
2.67. a TÁMOP-3.4.2.B-12/1 azonosító számú („Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című) kiemelt projekt
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1344/2012. (IX. 7.) Korm. határozatot,
2.68. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6209. j. úton” című) és
a KDOP-4.1.1/D-12-2012-0001 azonosító számú („Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése Devecser és Kolontár térségében” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló
1357/2012. (IX. 13.) Korm. határozatot,
2.69. a TÁMOP-5.4.2-12/1 azonosító számú („Központi szociális információs fejlesztések” című) és
a TÁMOP-5.4.7-12/1 azonosító számú („Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak
továbbfejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló
1385/2012. (IX. 20.) Korm. határozatot,
2.70. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú („Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer
fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1386/2012. (IX. 20.) Korm. határozatot,
2.71. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8202 j. úton” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1387/2012. (IX. 20.) Korm. határozatot,
2.72. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú („Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító
telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1425/2012. (X. 4.) Korm.
határozatot,
2.73. a TÁMOP 2.4.8-12/1 azonosító számú („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi
ellenőrzés fejlesztése”) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló
1426/2012. (X. 4.) Korm. határozatot,
2.74. az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3401. jelű úton” című) és
az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3831. jelű és 4145. jelű utakon”)
című projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1442/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.75. a NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7343. j. és 6835. j. utakon”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1443/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.76. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú („A szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának
fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1444/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.77. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1445/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.78. a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú („Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó
szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló
1446/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.79. az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) című] projekt
műszaki tartalmának módosításáról szóló 1447/2012. (X. 11.) Korm. határozatot,
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2.80. a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának és
feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014–20 közötti költségvetési időszakára
való felkészülés kormányzati feladatairól szóló 1449/2012. (X. 16.) Korm. határozatot,
2.81. a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis”
című] projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az ELI (Extreme Light Infrastructure)
integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 1461/2012. (X. 26.) Korm. határozatot,
2.82. a TÁMOP-1.3.1-12-2012-0001 azonosító számú („A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című)
projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1462/2012. (X. 26.)
Korm. határozatot,
2.83. az ÉAOP-3.1.1-11-2011-0009 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3109. j. és 3121. j. utakon” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1463/2012. (X. 26.) Korm. határozatot,
2.84. a KMOP-4.2.1/A_1-2008-0002 azonosító számú („Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei
oktatás megújuló központja Budapesten” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről szóló 1484/2012.
(XI. 7.) Korm. határozatot,
2.85. a TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 azonosító számú [„Koragyermekkori (0–7 év) program” című] kiemelt projekt
támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1508/2012. (XI. 16.) Korm. határozatot,
2.86. a KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó” című) és
a KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú („Előzetes árvízi kockázatértékelés és a veszélytérképezés
adatainak előállítása” című) projektek megnövelt támogatási összegének jóváhagyásáról szóló 1509/2012.
(XI. 16.) Korm. határozatot,
2.87. a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
szóló 1530/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,
2.88. a TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című
kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1531/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,
2.89. a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1532/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,
2.90. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0013 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7312 j. úton” című), valamint
a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8127 j. úton” című) projektek
támogatásáról szóló 1533/2012. (XI. 28.) Korm. határozatot,
2.91. a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0010 azonosító számú („Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3113. és
3105. j. utakon” című), valamint a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0009 azonosító számú („Régión belüli közlekedési
kapcsolatok fejlesztése a 3103. j. úton” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1534/2012.
(XI. 28.) Korm. határozatot,
2.92. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosító számú („Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1552/2012. (XII. 5.) Korm. határozatot,
2.93. a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1553/2012. (XII. 5.) Korm. határozatot,
2.94. a DDOP-5.1.3/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása az 5117. j. úton” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1556/2012. (XII. 6.) Korm. határozatot,
2.95. az ÉMOP-5.1.1/C-11-2012-0002 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 2603 és 25119 j. utakon”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1557/2012. (XII. 6.) Korm. határozatot,
2.96. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozatot,
2.97. a DDOP-5.1.3/A-11-2012-0015 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6233. j. úton” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1604/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,
2.98. az ÉAOP-3.1.1-11 -2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 4814 j. úton” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1606/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,
2.99. a TIOP 3.4.3/11/1-2012-0001 azonosító számú („Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon”
című) és a TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és
munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című) kiemelt projektek akciótervi
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1607/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,
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2.100. a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke, Duna-Vértes
Köze és Délkelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítására irányuló projektek önerő
finanszírozásának megoldásáról, valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatásáról szóló 1650/2012. (XII. 19.)
Korm. határozatot,
2.101. a KEOP-1.2.0/2F-2008-0005 azonosító számú („Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről szóló 1703/2012. (XII. 29.)
Korm. határozatot,
2.102. az ÉAOP-1.1.1/C-12-k1-2012-0005 azonosító számú („A Nyíregyházi Ipari Park 2. ütemének komplex
terület előkészítése” című) kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról szóló 1704/2012. (XII. 29.)
Korm. határozatot,
2.103. a NYDOP-5.3.1/A-12-k1-2012-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen”
című) projekt Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013-as Akciótervében történő nevesítéséről szóló
1705/2012. (XII. 29.) Korm. határozatot,
2.104. a GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 azonosító számú („Az NI Hungary Kft. Science Parkja” című), továbbá
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú („Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator
Rendszerszolgáltató Kft.-nél” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1009/2013. (I. 10.)
Korm. határozatot,
2.105. a GOP-2012-3.1.2. kódszámú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések” című) pályázati felhívás keretében
beérkezett projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló 1012/2013. (I. 16.) Korm. határozatot,
2.106. a TÁMOP-5.4.10-12/1 azonosító számú, „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című, és
a TIOP-3.3.1B-12/1 azonosító számú, „Kontakt tolmácsszolgáltatás. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése
video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével” című projekt kiemelt
projektként történő nevesítéséről szóló 1014/2013. (I. 16.) Korm. határozatot,
2.107. a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép
adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről szóló 1015/2013.
(I. 16.) Korm. határozatot,
2.108. a TÁMOP-6.2.5./A/12/1 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett
intézményeknél – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban,
valamint a gyógyszertári ellátásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről szóló 1017/2013.
(I. 18.) Korm. határozatot,
2.109. a 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok
intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum
kialakításáról szóló 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozatot,
2.110. a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton”) című projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1038/2013. (II. 1.) Korm. határozatot,
2.111. a TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása”
című) kiemelt projekt nevesítéséről szóló 1040/2013. (II. 1.) Korm. határozatot,
2.112. az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő
megvalósításáról szóló 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozatot,
2.113. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom város szennyvízcsatornázása és tisztítása” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1073/2013. (II. 21.) Korm. határozatot,
2.114. a KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosító számú („OLM – Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
továbbfejlesztése” című) és a KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0002 azonosító számú („OKIR – OKIR Környezet
és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című), projektek
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1074/2013. (II. 21.) Korm. határozatot,
2.115. a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0013 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 4602. j.
úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1076/2013. (II. 21.) Korm. határozatot,
2.116. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőségjavítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1116/2013. (III. 8.) Korm. határozatot,
2.117. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú („Szigetvári Kistérség Ivóvízminőség-javító Programja” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1117/2013. (III. 8.) Korm. határozatot,
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2.118. a GOP-1.2.1-12/B konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló
1163/2013. (III. 28.) Korm. határozatot,
2.119. a NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 azonosító számú („A városközpont értékmegőrző megújítása” című) kiemelt
projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról szóló 1164/2013. (III. 28.) Korm. határozatot,
2.120. a DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása,
az épített és természeti környezet védelme” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1165/2013. (III. 28.) Korm. határozatot,
2.121. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció
szennyvízgyűjtése és -tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1187/2013. (IV. 9.)
Korm. határozatot,
2.122. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú („Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című) projekt
támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1188/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,
2.123. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosító számú („Karád agglomeráció csatornázása, szennyvíztisztítása”)
című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1189/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,
2.124. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („A somogytúri szennyvízelvezető agglomeráció
szennyvízgyűjtése és szennyvízcsatornázása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1190/2013.
(IV. 9.) Korm. határozatot,
2.125. a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1191/2013. (IV. 9.) Korm. határozatot,
2.126. a KMOP-2.1.1/A-11-2013-0002 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése
a 2102. j úton tárgyú pályázathoz”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1192/2013. (IV. 9.)
Korm. határozatot,
2.127. a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési
rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok
szervezésében” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló
1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozatot,
2.128. a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő
ex-ante kondicionalitások teljesítéséről szóló 1211/2013. (IV. 15.) Korm. határozatot,
2.129. az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető – hálózat
fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló
1228/2013. (IV. 23.) Korm. határozatot,
2.130. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1229/2013.
(IV. 23.) Korm. határozatot,
2.131. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének és
szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1230/2013. (IV. 23.)
Korm. határozatot,
2.132. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1231/2013. (IV. 23.) Korm. határozatot,
2.133. a KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0004 azonosító számú („Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt
támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1280/2013. (V. 24.) Korm. határozatot,
2.134. a KEOP-1.2.0 azonosító számú („szennyvízelvezetés és tisztítás” című) konstrukció egyes egymilliárd forintot
meghaladó támogatási összegű, támogatási szerződéssel már rendelkező projektjeinek többlettámogatási
igényének jóváhagyásáról szóló 1311/2013. (VI. 7.) Korm. határozatot,
2.135. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 azonosító számú („Kistelek szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1321/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,
2.136. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok
tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,
2.137. a TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer
létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz
szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,
2.138. a DDOP-5.1.3/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Villányi elkerülő út építése” című) projekt
támogatásemelésének jóváhagyásáról szóló 1332/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,
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2.139. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004 azonosító számú („Szentes szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1333/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,
2.140. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007 azonosító számú („Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1334/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,
2.141. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító számú („Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1335/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,
2.142. a KMOP-2.1.1/A-11-2013-0005 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 12106. j.
úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1336/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,
2.143. a TÁMOP-6.1.3/B-12/1 azonosító számú („Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” című) projekt
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1337/2013. (VI. 13.) Korm. határozatot,
2.144. a TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében”
című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1358/2013. (VI. 24.)
Korm. határozatot,
2.145. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003 azonosító számú („Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1404/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.146. a KEOP-7.9.0/12-2013-0011 azonosító számú („Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza
közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében” című) előkészítési projekt támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1405/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.147. a KEOP-7.9.0/12-2013-0010 azonosító számú („Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program stratégiai projektelőkészítés dokumentáció” című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1406/2013. (VII. 2.)
Korm. határozatot,
2.148. a NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és
értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló
1408/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.149. a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szakképzés és felnőttképzés minőségének és
tartalmának fejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
szóló 1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.150. a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú („A munkáért!” című) egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1429/2013. (VII. 10.) Korm. határozatot,
2.151. a DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 azonosító számú („Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” című)
projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1445/2013.
(VII. 16.) Korm. határozatot,
2.152. a DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0004 azonosító számú („»A határ a csillagos ég« – A Zselici Csillagoségbolt-park
komplex turisztikai fejlesztése” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli
egyedi mentesítésről szóló 1446/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,
2.153. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”
című, az Európai Bizottság számára benyújtandó) nagyprojekt javaslatáról szóló 1447/2013. (VII. 16.)
Korm. határozatot,
2.154. a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek
ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1448/2013.
(VII. 16.) Korm. határozatot,
2.155. a KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009 azonosító számú („Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és
-elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1449/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,
2.156. a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú („Lakossági épület energetikahatékonysági potenciál felmérése”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1450/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,
2.157. a KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú („Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban
résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014–2020. évi fejlesztési program és akcióterv
kidolgozása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1451/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,
2.158. a KEOP-7.9.0/12-2013-0044 azonosító számú („Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti
Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020 programozási időszakban” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1452/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot,
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2.159. a TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosító számú (a „KoopeRáció+ – Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci
szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő
szakmai fejlesztések” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1456/2013. (VII. 16.)
Korm. határozatot,
2.160. a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” című) kiemelt
projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1457/2013. (VII. 16.) Korm.
határozatot,
2.161. A KEOP-2.1.1/2F-2008-0001 azonosító számú („Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó” című) nagyprojekt
támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1474/2013. (VII. 24.) Korm. határozatot,
2.162. az NYDOP-2.1.1/F-11-2012-0019 azonosító számú („A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése
Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán” című) projekttel összefüggésben a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari
Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló
1477/2013. (VII. 24.) Korm. határozatot,
2.163. a TÁMOP-1.1.4-11/1/KMR-2011-0001 azonosító számú („Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1478/2013. (VII. 24.) Korm. határozatot,
2.164. a KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú („A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek
elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése” című) projekt támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1487/2013. (VII. 26.) Korm. határozatot,
2.165. a KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú („Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1488/2013. (VII. 26.) Korm. határozatot,
2.166. a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv
készítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1489/2013. (VII. 26.) Korm. határozatot,
2.167. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése” című) nagyprojekt esetében a támogatási szerződéstől való elállásról és a támogatási kérelem
Európai Bizottságtól történő visszavonásáról szóló 1496/2013. (VII. 29.) Korm. határozatot,
2.168. a TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 azonosító számú („GEOMATECH – A GeoGebra program által támogatott
korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális
tananyagfejlesztés és képzők képzése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1497/2013.
(VII. 29.) Korm. határozatot,
2.169. a GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS)
nagyprojekt, 1. fázis” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1240/2013. (IV. 26.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1522/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatot,
2.170. a KMOP-5.2.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Északi Lipótváros megújítása” című) kiemelt projekt
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1502/2013. (VII. 31.) Korm. határozatot,
2.171. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú („Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1546/2013. (VIII. 15.)
Korm. határozatot,
2.172. a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,
2.173. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok
városrész csatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1548/2013. (VIII. 15.) Korm.
határozatot,
2.174. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1549/2013. (VIII. 15.)
Korm. határozatot,
2.175. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosító számú („Bagamér Nagyközség Szennyvízcsatornázása” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1550/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,
2.176. a DDOP-3.1.2/C-13-2013-0001 azonosító számú („Megyervárosi Iskola – Testvérvárosok Terei Általános Iskola
fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1557/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,
2.177. a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 azonosító számú („Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő
bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című) projekttel összefüggésben a Szindbád Kulturális
és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség
alóli egyedi mentesítéséről szóló 1558/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot,
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2.178. a TÁMOP-4.2.2.C-11/1-KONV számú („Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának
támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” című) konstrukció egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról szóló 1586/2013. (VIII. 28.)
Korm. határozatot,
2.179. a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű („Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki
felsőoktatási integráció elősegítése” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatainak jóváhagyásáról szóló 1588/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,
2.180. az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0002 azonosító számú („A hajdúszoboszlói Hungarospa célcsoportorientált
attrakciófejlesztése” című) projekttel összefüggésben a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi
mentesítéséről szóló 1590/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,
2.181. az ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009 azonosító számú („»Víz nélkül nincs élet, és víz nélkül nincs fejlődés sem« –
Derecske város régi szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja”
című) projekttel összefüggésben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1591/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,
2.182. az ÉMOP-5.1.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3835 j. úton” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1605/2012. (XII. 17.) Korm. határozatot,
2.183. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest – Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című)
nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról szóló 1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozatot,
2.184. az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013.
(IX. 5.) Korm. határozatot,
2.185. a 2014–2020 közötti időszakra érvényes regionális támogatási térképről, a Közép-magyarországi régió
támogathatóságáról és a 2007–2013 között hatályos regionális támogatási térkép meghosszabbításáról szóló
1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozatot,
2.186. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú („Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti
Parkban” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
szóló 1628/2013. (IX. 5.) Korm. határozatot,
2.187. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozatot,
2.188. a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 azonosító számú („Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrastruktúrájának
komplex fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1651/2013.
(IX. 17.) Korm. határozatot,
2.189. a TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 azonosító számú („Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző
járulékkedvezmények” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat
jóváhagyásáról szóló 1652/2013. (IX. 17.) Korm. határozatot,
2.190. az ÉAOP-5.1.2/C-11-2012-0008 azonosító számú („A Debreceni Vízmű Zrt. Vekeri-tavi pihenőközpont
és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című) projekttel
összefüggésben a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség
alóli egyedi mentesítéséről szóló 1656/2013. (IX. 17.) Korm. határozatot,
2.191. a DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számú („Zsolnay Kulturális Negyed” című) projekt támogatásának
növeléséről és a nagyprojekt támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló
1684/2013. (IX. 30.) Korm. határozatot,
2.192. az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő
rehabilitációja” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról szóló 1702/2013. (X. 4.)
Korm. határozatot,
2.193. a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0037 azonosító számú („»Kalanderdő« – természetközeli élmények a Deseda
környékén” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
szóló 1709/2013. (X. 8.) Korm. határozatot,
2.194. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése
és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatási összege növelésének
jóváhagyásáról szóló 1712/2013. (X. 8.) Korm. határozatot,
2.195. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1713/2013. (X. 8.) Korm. határozatot,
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2.196. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszer teljes kiépítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1714/2013. (X. 8.)
Korm. határozatot,
2.197. a DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása,
az épített és természeti környezet védelme” című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
szóló 1732/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.198. a KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekt kifizetéseinek
felgyorsításáról szóló 1733/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.199. a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt kifizetéseinek
felgyorsításáról szóló 1734/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,
2.200. a KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi
szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1735/2013.
(X. 11.) Korm. határozatot,
2.201. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer” című) projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1737/2013. (X. 14.) Korm. határozatot,
2.202. a KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati részesedéssel működő
gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1738/2013. (X. 14.)
Korm. határozatot,
2.203. a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába”
című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1741/2013. (X. 14.) Korm. határozatot,
2.204. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című)
nagyprojekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1746/2013. (X. 17.) Korm. határozatot,
2.205. a KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati többségi befolyással
működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1755/2013.
(X. 24.) Korm. határozatot,
2.206. a TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú („Út a szakmaválasztáshoz” című) kiemelt projekt
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1756/2013. (X. 24.) Korm. határozatot,
2.207. a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési
illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című] kiemelt projekt akciótervi
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1757/2013. (X. 24.) Korm. határozatot,
2.208. a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számú („Dolgozva tanulj!” című) kiemelt projekt akciótervi
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1771/2013. (X. 25.) Korm. határozatot,
2.209. a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú („Újra tanulok!” című) kiemelt projekt akciótervi
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1775/2013. (X. 25.) Korm. határozatot,
2.210. a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése”
című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1776/2013. (X. 25.) Korm. határozatot,
2.211. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló
1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozatot,
2.212. a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú („Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” című)
kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1800/2013. (XI. 7.) Korm. határozatot,
2.213. a 2014–2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról szóló 1805/2013.
(XI. 12.) Korm. határozatot,
2.214. a GOP-2.1.3-12-2012-0014 azonosító számú („A FALCO Zrt. préstechnológiájának korszerűsítésére irányuló
komplex fejlesztés” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1819/2013. (XI. 14.) Korm.
határozatot,
2.215. a KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai
kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről szóló 1820/2013. (XI. 14.)
Korm. határozatot,
2.216. a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú („Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés”
című) nagyprojekt támogatásának növeléséről szóló 1821/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,
2.217. a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú („Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt” című)
egymilliárd forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1822/2013. (XI. 14.)
Korm. határozatot,
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2.218. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje”
című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1823/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,
2.219. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1824/2013. (XI. 14.)
Korm. határozatot,
2.220. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú („Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1825/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot,
2.221. a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 azonosító számú („Integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási, és
elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási
kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1837/2013. (XI. 18.) Korm. határozatot,
2.222. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás területén” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról szóló 1839/2013. (XI. 18.)
Korm. határozatot,
2.223. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0071 azonosító számú („Kecel Város szennyvízelvezető hálózatának bővítése
III. ütem” című) projekt támogatása és támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1840/2013. (XI. 18.)
Korm. határozatot,
2.224. a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044
azonosító
számú
(„Hódmezővásárhely–Mártély–Székkutas
Ivóvízminőség-javító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatása
növelésének jóváhagyásáról szóló 1841/2013 (XI. 18.) Korm. határozatot,
2.225. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 azonosító számú („Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1842/2013. (XI. 18.) Korm. határozatot,
2.226. a KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekttel
összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1866/2013. (XI. 19.) Korm.
határozatot,
2.227. az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó
TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról szóló
1876/2013. (XI. 28.) Korm. határozatot,
2.228. a DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában
az Ős-Dráva Program keretében” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1888/2013. (XI. 29.)
Korm. határozatot,
2.229. a TÁMOP-2.3.4.A-13/1 azonosító számú („Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult
pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” című) projekt módosításáról szóló 1889/2013. (XI. 29.)
Korm. határozatot,
2.230. a KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások
felhasználásának lehetőségével” című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges forrás
biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi befolyással
működő távhő-szolgáltatók biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1933/2013.
(XII. 12.) Korm. határozatot,
2.231. a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Állami árvízvédelmi művek állékonyságának,
védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1934/2013. (XII. 12.) Korm. határozatot,
2.232. a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című)
nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról szóló 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozatot,
2.233. a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1940/2013. (XII. 13.)
Korm. határozatot,
2.234. a KEOP-2.2.2/09-11-2013-0001 azonosító számú („Technika a vízminőség szolgálatában” című) projektjavaslat
jóváhagyásáról szóló 1959/2013. (XII. 17.) Korm. határozatot,
2.235. a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel
összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1960/2013. (XII. 17.)
Korm. határozatot,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 213. szám

37223

2.236. a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) kiemelt projekttel
összefüggésben a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről szóló 1961/2013. (XII. 17.)
Korm. határozatot,
2.237. a KDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („»ZooEvolúció« A Veszprémi Állatkert kiemelt és
integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló
2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,
2.238. a KEOP-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú („Timpanon Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés a városi
hőfogadó és a TP3 akna között” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli
egyedi mentesítésről szóló 2015/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,
2.239. a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003 azonosító számú („Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítésfejlesztés
a Dél-alföldi régió Volán társaságainál” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli
egyedi mentesítéséről szóló 2017/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,
2.240. az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú („A közösségi közlekedés fejlesztése a gyöngyösi és hevesi
kistérségekben” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
szóló 2019/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot,
2.241. az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú („Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon”
című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló
1007/2014. (I. 17.) Korm. határozatot,
2.242. a TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 azonosító számú („JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti
és gyakorlati lépései” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1009/2014. (I. 17.) Korm. határozatot,
2.243. a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés
a közoktatásban” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1016/2014. (I. 20.) Korm. határozatot,
2.244. az NYDOP-5.3.1/C-13-2013-0001 azonosító számú („A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás
infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1017/2014. (I. 20.) Korm. határozatot,
2.245. a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú („Komplex belvízrendezési program megvalósítása
a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről
és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról szóló
1018/2014. (I. 20.) Korm. határozatot,
2.246. a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1036/2014. (II. 6.)
Korm. határozatot,
2.247. a KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének
fejlesztése Pécsett” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1037/2014. (II. 6.) Korm. határozatot,
2.248. a TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-,
taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1041/2014. (II. 6.) Korm. határozatot,
2.249. az NYDOP-5.3.1/A-12-k2-2013-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen”
című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1067/2014. (II. 18.) Korm. határozatot,
2.250. a KDOP-4.2.1/A-2008-0005 azonosító számú [„7324. j. Devecser-Sümeg ök. út 6+000-16+314 km szelvény
(Nemeshany-Csabrendek) közötti szakaszának felújítása” című] projekt támogatásának növeléséről szóló
1114/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,
2.251. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című)
nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek
fedezetének biztosításáról szóló 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,
2.252. a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú („Bio-fűtőmű létesítése Mohácson” című) projekttel
összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1116/2014. (III. 6.)
Korm. határozatot,
2.253. a TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi)
Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés” című]
projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1118/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,
2.254. az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8311 és 8408. j. utakon”
című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1120/2014. (III. 6.) Korm. határozatot,
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2.255. az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő
rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1129/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,
2.256. az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, („Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási
rendszer térségi bevezetése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi
mentesítésről szóló 1130/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,
2.257. az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú („A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex
fejlesztése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló
1131/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,
2.258. a KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú („Az OPAI fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
szóló 1135/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,
2.259. a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú („Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című)
projekt támogatásának növeléséről szóló 1141/2014. (III. 14.) Korm. határozatot,
2.260. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció
szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint
a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1143/2014. (III. 14.)
Korm. határozatot,
2.261. az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi
Régióban” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1165/2014. (III. 25.) Korm. határozatot,
2.262. a DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú („»Csillag« Bölcsőde és Óvoda fejlesztése” című) projekt
akciótervi nevesítéséről szóló 1166/2014. (III. 25.) Korm. határozatot,
2.263. a DAOP-2.1.1/G-09-2f-2012-0001 azonosító számú („Gyulai Várfürdő fejlesztése 2009.” című) projekttel
összefüggésben a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. biztosítéknyújtási kötelezettség alóli
egyedi, részleges mentesítéséről szóló 1189/2014. (III. 28.) Korm. határozatot,
2.264. a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) projekt támogatásának
növeléséről szóló 1190/2014. (III. 28.) Korm. határozatot,
2.265. a KMOP-3.1.1/E-2013-0001 azonosító számú („Márianosztra-Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai
célú helyreállítása” című) projekttel összefüggésben az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1215/2014. (IV. 3.) Korm. határozatot,
2.266. a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 azonosító számú („A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja” című)
projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről szóló 1217/2014. (IV. 3.)
Korm. határozatot,
2.267. a TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi
ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1219/2014. (IV. 3.) Korm. határozatot,
2.268. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése,
komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi
szakaszának megvalósítása” című) projekttel összefüggésben a Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1233/2014. (IV. 10.)
Korm. határozatot,
2.269. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról,
valamint a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló
1234/2014. (IV. 10.) Korm. határozatot,
2.270. az NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című) projekt támogatásának növeléséről szóló
1241/2014. (IV. 10.) Korm. határozatot,
2.271. a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása”
című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról szóló 1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozatot,
2.272. a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 azonosító számú („Az élettudományi-klinikai felsőoktatás
gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének
erősítésére” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1263/2014. (IV. 22.) Korm. határozatot,
2.273. a GOP-3.1.2-12-2012-0025 azonosító számú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések a Sellyei, Siklósi, Bajai,
Kadarkúti és a Nagyatádi kistérségekben” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1302/2014. (V. 5.)
Korm. határozatot,
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2.274. a KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú („Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli
régióban” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1303/2014. (V. 5.) Korm. határozatot,
2.275. a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú („Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep
építése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1304/2014. (V. 5.) Korm. határozatot,
2.276. az ÉMOP-2.1.1. kódszámú („Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című) konstrukció
keretében kiemelt projektek felhívásának biztosításáról szóló 1324/2014. (V. 30.) Korm. határozatot,
2.277. a KEOP-1.2.0 konstrukció keretében megvalósuló, egymilliárd forintot meghaladó elszámolható összköltségű
projektek – a projektek költség-haszon elemzései felülvizsgálatából eredő – többlettámogatásának
jóváhagyásáról szóló 1325/2014. (V. 30.) Korm. határozatot,
2.278. a KDOP-2.1.2-14-2014-0001 azonosító számú („A Balaton-parti Hotel Füred komplex korszerűsítése
és átalakítása, minőségi wellness és konferencia szolgáltatások kialakításával” című) projektjavaslat
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1348/2014. (VI. 24.) Korm. határozatot,
2.279. az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú („Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”
című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1349/2014. (VI. 24.)
Korm. határozatot,
2.280. a DDOP-3.1.2/C-14-2014-0001 azonosító számú („Gandhi annyi, mint élni a lehetőséggel” című) kiemelt
projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1354/2014. (VI. 26.) Korm. határozatot,
2.281. a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 azonosító számú („Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos
Volán Zrt. és a Gemenc Volán Zrt. együttműködésével” című) projekttel összefüggésben a KAPOS VOLÁN
Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi
mentesítéséről szóló 1398/2014. (VII. 18.) Korm. határozatot,
2.282. az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú („Nyugattól-keletig a nógrádi erdőkben, az Ipoly Erdő Zrt.
komplex ökoturisztikai fejlesztése” című) projekttel összefüggésben az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló 1399/2014. (VII. 18.)
Korm. határozatot,
2.283. a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú („Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt” című)
projekt támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő
hozzájárulásról szóló 1416/2014. (VII. 23.) Korm. határozatot,
2.284. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése” című) egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1417/2014. (VII. 23.)
Korm. határozatot,
2.285. a TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001 azonosító számú („Modellprogram duális rendszerű szakképzési
tartalmak pilot jellegű átültetésére” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1418/2014. (VII. 23.) Korm. határozatot,
2.286. az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú („Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő
rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,
2.287. az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú („Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése”
című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1448/2014. (VII. 31.)
Korm. határozatot,
2.288. a KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú („Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című)
projekt támogatásának növeléséről szóló 1449/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,
2.289. a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és
az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú („Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon”
című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozatot,
2.290. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, „Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem” című projekt támogatásának növeléséről szóló 1451/2014. (VII. 31.) Korm.
határozatot,
2.291. a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt finanszírozásáról szóló 1453/2014.
(VIII. 1.) Korm. határozatot,
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2.292. a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú („Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők
bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló
1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozatot,
2.293. a TÁMOP-6.1.5-13 azonosító számú („Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása”
című) konstrukció keretében benyújtott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1481/2014. (VIII. 27.) Korm. határozatot,
2.294. a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, („Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai
eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
szóló 1482/2014. (VIII. 27.) Korm. határozatot,
2.295. a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt támogatásának
növeléséről szóló 1491/2014. (VIII. 28.) Korm. határozatot,
2.296. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozatot,
2.297. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozatot,
2.298. a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú („Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című)
kiemelt projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1531/2014. (IX. 19.)
Korm. határozatot,
2.299. a DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 azonosító számú („Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása
a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és a kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével” című)
és a DDOP-2.1.1/E,F-12-k-2012-0002 azonosító számú („Történelmi település a Cinca mentén – reneszánsz
világ Ozorán”, az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése című) kiemelt projektek
támogatásának növeléséről szóló 1532/2014. (IX. 19.) Korm. határozatot,
2.300. a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási
Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1533/2014. (IX. 19.) Korm. határozatot,
2.301. a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkert Bazár fejlesztése” című) kiemelt projekt
támogatásának növeléséről szóló 1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozatot,
2.302. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0008 azonosító számú („Menjetek be kapuin hálaénekkel” – turisztikai fejlesztés
a Debreceni Református Nagytemplomban című) és az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0001 azonosító számú
(„Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében” című) kiemelt projektek támogatásának
növeléséről szóló 1536/2014. (IX. 23.) Korm. határozatot,
2.303. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1537/2014. (IX. 23.)
Korm. határozatot,
2.304. az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a 2014–2020. közötti
tervezési időszakban szóló 1554/2014. (X. 1.) Korm. határozatot,
2.305. az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvőbeteg ellátás
fejlesztésével című, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉMOP-4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 konstrukciók
pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról szóló 1561/2014. (X. 2.)
Korm. határozatot,
2.306. a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és
bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt finanszírozásáról szóló 1592/2014.
(X. 21.) Korm. határozatot,
2.307. a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról,
valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú („Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban
– A gyulai Almásy-kastély évszázadai” című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú („A Szegedi
Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről szóló 1619/2014.
(XI. 4.) Korm. határozatot,
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2.308. a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú („Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ
III. fejlesztési ütem” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozatot,
2.309. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok
városrészének szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1621/2014. (XI. 4.)
Korm. határozatot,
2.310. a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ
létrehozása” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozatot,
2.311. a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló
1625/2014. (XI. 5.) Korm. határozatot,
2.312. a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja
a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú
(„Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” című) projektek
összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek
fedezetének biztosításáról szóló 1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozatot,
2.313. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozatot,
2.314. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának
jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról szóló 1697/2014. (XI. 26.)
Korm. határozatot,
2.315. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát
technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt
szakaszolásáról szóló 1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozatot,
2.316. a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatot,
2.317. a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt
forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozatot,
2.318. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése,
komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi
szakaszának megvalósítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1724/2014. (XII. 5.)
Korm. határozatot,
2.319. a KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai
kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról,
valamint a KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Komplex Tisza-tó Projekt” című) projekt
szakaszolásáról szóló 1790/2014. (XII. 18.) Korm. határozatot,
2.320. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer” című) nagyprojekttel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1793/2014. (XII. 19.)
Korm. határozatot,
2.321. a KEOP-5.4.0/12-2013-0010 azonosító számú („Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje
a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. hőellátási körzetében és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes
hőellátásra” című) projekttel összefüggésben a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesítéséről szóló 1794/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot,
2.322. a TÁMOP-2.4.3.F-14-2014-0002 azonosító számú („Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói
Program a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében” című) projekt
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1797/2014. (XII. 19.) Korm. határozatot,
2.323. az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projektjavaslat
akciótervi nevesítéséről szóló 1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozatot,
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2.324. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer” című) nagyprojekt támogathatósági feltételeiről szóló 1840/2014. (XII. 29.) Korm. határozatot,
2.325. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás területén” című) projekt támogatási szerződésének módosításáról, valamint a Környezet és Energia
Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról szóló
1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1842/2014. (XII. 29.) Korm. határozatot,
2.326. az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
és az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0004 azonosító számú („Élő vár Zemplénben” című) projekt támogatásának
növeléséről szóló 1860/2014. (XII. 30.) Korm. határozatot,
2.327. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
megállapításáról, valamint a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem
Vácon” című) és a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és
stratégiai kockázati terv készítése” című) projektek támogatásának növeléséről szóló 1866/2014. (XII. 30.)
Korm. határozatot,
2.328. a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt szakaszolásának
jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló
1030/2015. (I. 30.) Korm. határozatot,
2.329. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosító számú („Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1095/2015. (III. 5.)
Korm. határozatot,
2.330. a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok
városrészének szennyvízcsatornázása” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint
a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1096/2015. (III. 5.)
Korm. határozatot,
2.331. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F jelű, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”
című felhívásának módosításáról szóló 1097/2015. (III. 5.) Korm. határozatot,
2.332. a TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 azonosító számú („DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és
digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló
1110/2015. (III. 5.) Korm. határozatot,
2.333. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt
támogatásának növeléséről szóló 1127/2015. (III. 6.) Korm. határozatot,
2.334. a KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú („Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” című) projekt
támogatásának növeléséről szóló 1128/2015. (III. 6.) Korm. határozatot,
2.335. az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009 azonosító számú („A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése
a Szolnok-Boldog települések közötti szakaszon” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítésének
visszavonásáról és az előkészítési költségei fedezetének biztosításáról szóló 1130/2015. (III. 6.)
Korm. határozatot,
2.336. az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projekttel
összefüggésben közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról szóló 1131/2015. (III. 6.)
Korm. határozatot,
2.337. a GOP-2015-3.3.4 azonosító számú („Versenyképes IKT szektor fejlesztése” című) és a GOP-2015-3.5.1/A
azonosító számú („Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű
személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása” című) pályázati felhívásokra benyújtott projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő
hozzájárulásról szóló 1136/2015. (III. 10.) Korm. határozatot,
2.338. a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző
rehabilitációja” című) projekttel összefüggő, háromszázmillió forintot meghaladó értékű építési beruházás
megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásról szóló 1146/2015.
(III. 12.) Korm. határozatot,
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2.339. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek
támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat és a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi
költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által
benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1174/2015. (III. 24.)
Korm. határozatot,
2.340. a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”
című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a projekt második szakaszában
felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1175/2015. (III. 24.) Korm. határozatot,
2.341. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047 azonosító számú („Tárkány-Csép-Ete agglomeráció szennyvízelvezetési és
tisztítási problémájának megoldása” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosító számú („Nyíregyháza
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése”
című) projektek támogatásának növeléséről szóló 1182/2015. (III. 25.) Korm. határozatot,
2.342. a KEOP-1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú („Sajókaza község szennyvízelvezetés és -tisztítás”
című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1229/2015. (IV. 20.)
Korm. határozatot,
2.343. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje”
című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1230/2015. (IV. 20.) Korm.
határozatot,
2.344. a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 azonosító számú („Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos
korszerűsítése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1254/2015.
(IV. 23.) Korm. határozatot,
2.345. a KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és
a berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő
hozzájárulásról szóló 1255/2015. (IV. 23.) Korm. határozatot,
2.346. az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 azonosító számú („Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi
útjainak a fejlesztése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló
1270/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,
2.347. a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és
kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1271/2015.
(IV. 30.) Korm. határozatot,
2.348. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosító számú („Vámospércs és Nyírmártonfalva települések
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1272/2015.
(IV. 30.) Korm. határozatot,
2.349. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1273/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,
2.350. a TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú („A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli
kompetenciáinak fejlesztése” című) és a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szociális
szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése,
szociálpolitikai döntések megalapozása” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről szóló
1281/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot,
2.351. a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési
rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok
szervezésében” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program egyes projektjei akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló
1305/2015. (V. 14.) Korm. határozatot,
2.352. egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek vonatkozásában
kötelezettségvállaláshoz, továbbá támogatási szerződés megkötéséhez vagy módosításához történő
hozzájárulásról szóló 1317/2015. (V. 21.) Korm. határozatot,
2.353. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának
növeléséről, a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez
történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 azonosító számú („MeMOOC angol és
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magyar nyelvű on-line képzési központ létrehozása és üzemeltetése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
szóló 1324/2015. (V. 21.) Korm. határozatot,
az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program technikai segítésnyújtási
keretéből megvalósítani tervezett projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő
hozzájárulásról szóló 1325/2015. (V. 22.) Korm. határozatot,
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer” című) projekt megvalósításának egyes kérdéseiről szóló 1327/2015. (V. 22.) Korm. határozatot,
a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosító számú („Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése” című) projekt
közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1347/2015. (V. 27.) Korm. határozatot,
a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú („XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése”
című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1348/2015. (V. 27.)
Korm. határozatot,
a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0039 azonosító számú („Hajdúböszörmény közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról szóló 1349/2015. (V. 27.)
Korm. határozatot,
a XIX. Uniós Fejlesztések és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról, egyes egészségügyi célú fejlesztések támogatásáról és az egyes egészségügyi
intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források
finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1359/2015. (VI. 2.)
Korm. határozatot,
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben”
című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú („Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projektek támogatásának növeléséről szóló 1362/2015. (VI. 3.)
Korm. határozatot,
a KEOP-7.12.0/15-2015-0001 azonosító számú („Az ivóvízminőség-javító projektek műszaki-gazdasági
előkészítéséhez szükséges szakmai háttér dokumentáció és adatállomány elkészítése” című) projektjavaslat
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1364/2015. (VI. 3.) Korm. határozatot,
a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
támogatásának növeléséről és a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
szóló 1365/2015. (VI. 3.) Korm. határozatot,
a KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének
helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) projekt közbeszerzési eljárása
megindításához történő hozzájárulásról szóló 1396/2015. (VI. 12.) Korm. határozatot,
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 azonosító számú („A Bajai agglomerációhoz tartozó települések
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1417/2015.
(VI. 24.) Korm. határozatot,
a KEOP-8.1.1-11/K-2015-0001 azonosító számú („Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok
Titkárságának feladatellátásához szükséges eszközök biztosítása, ellátása, ingatlanok üzemeltetése” című)
projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról
szóló 1420/2015. (VI. 24.) Korm. határozatot,
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú („REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt
szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024 azonosító számú („Konyár Község
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése” című) projekt támogatási szerződésének elállással
történő felbontásáról szóló 1421/2015. (VI. 24.) Korm. határozatot,
a KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú („Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási és
hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából”
című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról szóló 1424/2015. (VI. 25.)
Korm. határozatot,
a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási,
megújuló energia felhasználásával összefüggő és energiahatékonysági projektek vonatkozásában
a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1440/2015.
(VII. 2.) Korm. határozatot,
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2.369. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében
megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről,
valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt
forrásszerkezetének módosításáról szóló 1441/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.370. egyes, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
szóló 1442/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.371. egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló
1443/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.372. egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel, épületenergetikai fejlesztésekkel
és a 2014–2020 közötti programozási időszakban megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő
projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő
hozzájárulásról szóló 1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.373. az ÁROP-1.A.3 azonosító számú („Területi együttműködést segítő programok kialakítása
az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek
vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződések megkötéshez történő
hozzájárulásról szóló 1445/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.374. a KEOP-2.1.1/B/15-2015-0001 azonosító számú („Gép és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok
árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
szóló 1446/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot,
2.375. a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító számú („Beregi Ivóvízminőség-javító Projekt” című) és
a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0118 azonosító számú („Türjei Kolping idősek otthona energetikai felújítása”
című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1447/2015. (VII. 2.)
Korm. határozatot,
2.376. a TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 azonosító számú [„A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs
adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes,
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2–4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták megszüntetéséhez történő
hozzájárulásról szóló 1462/2015. (VII. 10.) Korm. határozatot,
2.377. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító és
szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről szóló 1465/2015. (VII. 15.) Korm. határozatot,
2.378. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2., 3. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában támogatási szerződések megkötéséhez, és a TÁMOP-5.5.4-13/2 azonosító számú
(„Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című) pályázati felhívás tartaléklistája
megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú
[„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia
régiókban)” című] projekt támogatásának növeléséről szóló 1469/2015. (VII. 15.) Korm. határozatot,
2.379. egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló
1470/2015. (VII. 15.) Korm. határozatot,
2.380. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása 2011–2013. évekre szóló akciótervének keretében
megvalósuló TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 számú, „Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban”
című projekt közbeszerzési eljárásának megindításáról szóló 1509/2015. (VII. 23.) Korm. határozatot,
2.381. a KEOP-3.1.4/15 azonosító számú („A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának
biztosítása” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról szóló 1534/2015.
(VII. 31.) Korm. határozatot,
2.382. a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú („A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának
növeléséről szóló 1539/2015. (VIII. 3.) Korm. határozatot,
2.383. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő
hozzájárulásról szóló 1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozatot,
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2.384. a VOP-1.1.1-2010-0002 azonosító számú („Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és feladatellátásának
biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1559/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatot,
2.385. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló
egyes konstrukciókban kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták
megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről
szóló 1563/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatot,
2.386. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról szóló
1581/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,
2.387. a Környezet és Energia Operatív Program 4. és 5. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek
vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő
hozzájárulásáról szóló 1582/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,
2.388. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes ivóvízminőség-javító
projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község
szennyvízelvezetése és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1585/2015. (IX. 4.)
Korm. határozatot,
2.389. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című) projekt Örményes település szennyvízelvezetésének kiépítésére
irányuló projektelemekkel történő kiegészítéséről és a projekt támogatásának növeléséről szóló 1586/2015.
(IX. 4.) Korm. határozatot,
2.390. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek
támogatásának növeléséről, a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú („Szennyvízelvezetés és tisztítás
fejlesztése Ózd városában” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második
szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1587/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,
2.391. a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című)
projekt támogatásának növeléséről szóló 1588/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,
2.392. a KEOP-5.5.0. azonosító számú konstrukció keretében megvalósítani tervezett épület-energetikai és
közvilágítási projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez
történő hozzájárulásáról szóló 1589/2015. (IX. 4.) Korm. határozatot,
2.393. a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről, az azzal
összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések megkötéséről szóló 1597/2015. (IX. 4.)
Korm. határozatot,
2.394. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő
hozzájárulásról szóló 1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,
2.395. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásáról szóló
1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,
2.396. a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós–Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés és
tisztítás II. ütem” című) és a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú („Balatonboglár-Szőlőskislak
Ivóvízminőség-javító Program” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.2.0/2F2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és
szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról szóló
1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,
2.397. a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú („Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem”
című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz, valamint a KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító
számú („Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és
a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról szóló 1626/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,
2.398. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú („A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017
azonosító számú („Kisláng Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának
növeléséről szóló 1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,
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2.399. a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése
Vasváron” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról szóló 1629/2015.
(IX. 8.) Korm. határozatot,
2.400. a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási
Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási
szerződés módosításához történő hozzájárulásról szóló 1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,
2.401. a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról
szóló 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozatot,
2.402. a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról szóló
1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozatot,
2.403. a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című)
konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási
szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozatot,
2.404. a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1690/2015. (IX. 25.)
Korm. határozatot,
2.405. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási
projektek,
valamint
a
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003
azonosító
számú
(„Nagybajom Város
szennyvízcsatornázása és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1693/2015. (IX. 25.)
Korm. határozatot,
2.406. a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1694/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,
2.407. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz-beszerzésekkel” című) projekt támogatásának
növeléséről szóló 1695/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,
2.408. a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0399 azonosító számú („Tiszakécske, Arany János Művelődési Ház, Egészségház és
Móricz Zsigmond Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló
1696/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot,
2.409. a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes közlekedésfejlesztési projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló
1701/2015. (IX. 28.) Korm. határozatot,
2.410. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett egyes pályázati felhívásokra benyújtott
projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő
hozzájárulásról szóló 1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozatot,
2.411. a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projektjavaslat
támogatásának jóváhagyásáról szóló 1759/2015. (X. 15.) Korm. határozatot,
2.412. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési
és -tisztítási projektek, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 azonosító számú („A Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről
szóló 1766/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,
2.413. a KEOP-7.9.0/12-2013-0037 azonosító számú („A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti
Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020. programozási időszakban
megvalósítani tervezett kármentesítési projektek stratégiai tervezése” című) projekt támogatásának
növeléséről szóló 1767/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,
2.414. a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú [„Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című] projekt támogatásának
növeléséről szóló 1768/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,
2.415. a KEOP-5.6.0/12-2013-0048 azonosító számú („A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Diószegi út
30. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1769/2015.
(X. 19.) Korm. határozatot,
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2.416. a KEOP-2012-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése”
című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú („Épületenergetikai korszerűsítés az Országos
Onkológiai Intézetben” című) projektek támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról szóló
1770/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,
2.417. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039
azonosító számú („Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” című) projekt
támogatásának növeléséről szóló 1771/2015. (X. 19.) Korm. határozatot,
2.418. a TÁMOP-5.2.9.B-15/1-2015-0002 azonosító számú („Legyen más a szenvedélyed! 2. – Módszertani
fejlesztések a drogprevenció területén” című) projekt akciótervi nevesítéséről szóló 1776/2015. (X. 19.)
Korm. határozatot,
2.419. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú („Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító program” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek
forrásszerkezetének módosításáról szóló 1788/2015. (X. 30.) Korm. határozatot,
2.420. a KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer
kiépítése Tamásiban” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1791/2015. (X. 30.) Korm. határozatot,
2.421. a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és
-tisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek
szakaszolásáról szóló 1845/2015. (XI. 24.) Korm. határozatot,
2.422. a Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat módosításához történő
hozzájárulásáról szóló 1891/2015. (XII. 3.) Korm. határozatot,
2.423. egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek
támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 1892/2015.
(XII. 3.) Korm. határozatot,
2.424. a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú („Kulcs egy jobb élethez!” – Békés megye komplex emberi
erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című), és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007
azonosító számú („A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program
a versenyképes Békés megyéért! című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.)
Korm. határozat módosításáról szóló 2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozatot,
2.425. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pénzügyi eszköz tárgyú konstrukciói végrehajtásával
kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 2039/2015. (XII. 30.) Korm. határozatot,
2.426. a 2014–2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról szóló 1117/2016.
(III. 9.) Korm. határozatot,
2.427. a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól
szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozatot,
2.428. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó források felhasználásáról
szóló negyedéves jelentésekről és rendszeres politikai vita kezdeményezéséről szóló 1271/2016. (VI. 7.)
Korm. határozatot,
2.429. a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól
szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1370/2016. (VII. 13.) Korm. határozatot.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1830/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú („Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” című)
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, „Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója”
című projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatásának növelésével az 1. melléklet szerint, és az európai
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése
és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
b)
egyetért a Projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a Projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. január 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:46 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe
az „5,06” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1

2

Projekt azonosító száma

KEHOP-1.3.0-152015-00009

B
Projekt megnevezése

Tiszalöki vízlépcső
és hajózsilip
rekonstrukciója
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1. melléklet az 1830/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság

D

E

F

Eredeti támogatás

Többlettámogatás legfeljebb

Megnövelt támogatás legfeljebb

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

3 500 000 000

1 557 815 213

5 057 815 213

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja egy átfogó
fejlesztés és rekonstrukció annak
érdekében, hogy a Tiszalöki
Vízlépcső az árvízvédelemben,
folyógazdálkodásban, megújuló
energia hasznosításában és a
környezeti kockázatok kezelése,
valamint a vízellátás területén tovább
tudja szolgálni a térséget.
A vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett
területek nagysága 200 000 ha.
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A Kormány 1831/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosító számú [„Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás
népszerűsítésére (Kapj rá!)”] című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosító számú, „Kommunikációs és promóciós kampány
a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának
növelésével az 1. melléklet szerint, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során
a Kormányrendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt eljárási szabály ne kerüljön alkalmazásra,
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
5. prioritásán belüli forrásátcsoportosítással történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.)
Korm. határozat
a)
1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „0,400” szövegrész helyébe a „0,240” szöveg,
b)
1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „0,800” szövegrész helyébe a „0,960” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat D:3a mezőjében a „0,800” szövegrész helyébe a „0,960” szöveg
lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

2.
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1. melléklet az 1831/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

F

Eredeti

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

(forint)

Kommunikációs és promóciós
MAHOP-5.3.2-2016kampány a halfogyasztás
2017-00001
népszerűsítésére (Kapj rá!)

Agrármarketing Centrum
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

800 058 000

160 011 600

960 069 600

G

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja piackutatások,
valamint kommunikációs és
promóciós kampányok lebonyolítása
révén növelni a halfogyasztást,
megismertetve a hazai fogyasztókkal
a halételek sokféleségét, a fiatalabb
korosztályt ráébreszteni arra, hogy
a nemzetközi viszonylatban népszerű
halfogyasztás jól beilleszthető
a reformétkezésbe.
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A miniszterelnök 156/2018. (XII. 27.) ME határozata
a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi
Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program II. végrehajtásáról
szóló Keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi
Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program II. végrehajtásáról szóló
Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Keretmegállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratokat adja ki;
5. felhívom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint
az igazságügyi minisztert, hogy a Keretmegállapodás létrehozását követően a Keretmegállapodás szövegének
végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 157/2018. (XII. 27.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek
felmentéséről és kinevezéséről
1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm.
határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
Magyar Leventét
1)
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Marokkói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Mexikói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Tunéziai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Dr. Mikola Istvánt
1)
a Magyar–Albán Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Dél-Afrikai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Kuvaiti Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
6)
a Magyar–Libanoni Gazdasági Vegyes Bizottság,
7)
a Magyar–Macedón Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
8)
a Magyar–Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
9)
a Magyar–Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
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Dr. Balogh Csabát
1) a Magyar–Algériai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2) a Magyar–Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3) a Magyar–Fülöp-szigeteki Gazdasági Vegyes Bizottság,
4) a Magyar–Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5) a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
6) a Magyar–Katari Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
7) a Magyar–Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
8) a Magyar–Moldovai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
9) a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
10) a Magyar–Srí Lanka-i Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
11) a Magyar–Szaúdi Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
12) a Magyar–Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
13) a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Íjgyártó Istvánt
1)
a Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság,
Menczer Tamást
1)
a Magyar–Hesseni Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Dr. Ponevács-Pana Petrát
1)
a Magyar–Brandenburgi Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Flamand Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
4)
a Magyar–Türingiai Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Vallon Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.
2. Ezzel egyidejűleg
Dr. Sztáray Péter Andrást
1)
a Magyar–Albán Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Libanoni Gazdasági Vegyes Bizottság,
6)
a Magyar–Macedón Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
7)
a Magyar–Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Menczer Tamást
1)
a Magyar–Katari Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Vargha Tamást
1)
a Magyar–Algériai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
Dr. Ponevács-Pana Petrát
1)
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Mexikói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Moldovai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
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Joó Istvánt
1)
a Magyar–Fülöp-szigeteki Gazdasági Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Kenyai Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
6)
a Magyar–Srí Lanka-i Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
7)
a Magyar–Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Kumin Ferencet
1)
a Magyar–Brandenburgi Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Flamand Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Hesseni Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Türingiai Vegyes Bizottság,
6)
a Magyar–Vallon Vegyes Bizottság,
Váradi Lászlót
1)
a Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság,
2)
a Magyar–Dél-Afrikai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3)
a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság,
4)
a Magyar–Kuvaiti Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5)
a Magyar–Marokkói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
6)
a Magyar–Szaúdi Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
7)
a Magyar–Tunéziai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozati elnökévé nevezem ki.
3. Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 158/2018. (XII. 27.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –
Karsai Gábor Zsoltot az A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán
– a 2019. február 15-étől 2023. február 14-éig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

