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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény 
szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77.  § 
(3) bekezdésében és
a 10. alcím tekintetében az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E  rendelet hatálya a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a  továbbiakban: Pmt.) 1.  § (1)  bekezdése szerinti hitelintézetre, pénzügyi szolgáltatóra, 
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra, nemzetközi postautalvány-
felvételt és -kézbesítést végzőre és bizalmi vagyonkezelőre (a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. auditált elektronikus hírközlő eszköz: az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő átvilágítására, 

az ügyfél nyilatkozatainak megtételére, az ügyfél által tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására, 
a tárolt adatok visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas auditált elektronikus rendszer,

2. az  Európai Unió területén kívüli térséghez kapcsolódó átutalás: a  kedvezményezett fizetési számlájának egy 
fizetési művelet vagy sorozatos fizetési művelet útján történő jóváírására irányuló pénzforgalmi szolgáltatás, 
amelyet a  fizető fél által adott megbízás alapján a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési 
számlájáról indítanak, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett és a fizető fél azonos személy-e, valamint 
függetlenül attól is, hogy a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a  kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója azonos-e, ha
a) a kedvezményezett vagy a fizető fél lakóhelye vagy székhelye vagy
b) bármelyik pénzforgalmi szolgáltató székhelye

 az Európai Unió területén kívül található,
3. elektronikus ügyfélazonosító és nyilatkozattételi rendszer: olyan személyre szabott elektronikus eljárást 

biztosító rendszer, amely a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának egyértelmű 
azonosítására és a  jognyilatkozat tartalmának változatlan visszaidézésére alkalmas formában teszi lehetővé 
a jognyilatkozat megtételét,

4. erős ügyfél-hitelesítés: hitelesítés legalább két olyan
a) ismeret, azaz csak az ügyfél által ismert információ,
b) birtoklás, azaz csak az ügyfél által birtokolt dolog, és
c) biológiai tulajdonság, azaz az ügyfél jellemzője

 kategóriába sorolható elem felhasználásával, amely kategóriák egymástól függetlenek annyiban, hogy 
az  egyik feltörése nem befolyásolja a  többi megbízhatóságát, és az  eljárás kialakítása révén biztosított 
az azonosítási adatok bizalmassága,
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5. kockázati profil: a beazonosított pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok csökkentését követően 
megmaradó kockázat általános jellege, beleértve a kockázat típusát és szintjét is,

6. megerősített eljárás: az  ügyfélben, a  termékben, a  szolgáltatásban, az  ügyletben, az  alkalmazott eszközben 
vagy a  földrajzi kitettségben rejlő kockázat kezelésére szolgáló kockázatalapú intézkedések együttesét 
magába foglaló fokozott monitoring,

7. monitoring: az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízásokat rendszeresen adó ügyfél folyamatos figyelemmel 
kísérése,

8. pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat: a  pénzmosás vagy a  terrorizmus finanszírozása 
felmerülésének valószínűsége és hatása,

9. szokatlan ügylet: olyan ügylet,
a) amely nincs összhangban a  termékkel vagy a  szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett 

eljárásokkal,
b) amelynek nincs világosan érthető gazdasági célja vagy jogi alapja,
c) amely esetében az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozik az ügyletek 

gyakorisága, illetve nagysága.

II. FEJEZET
AZ AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN VÉGZETT ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS SZABÁLYAI

1. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimumkövetelményei, valamint 
auditálásának módja

3. §  E  fejezet ügyfélre vonatkozó rendelkezéseit az  ügyfél szolgáltatónál eljáró meghatalmazottjára, rendelkezésre 
jogosultjára és képviselőjére is alkalmazni kell.

4. §  Az  elektronikus hírközlő eszköz akkor auditálható és működtethető, ha legalább az  alábbi informatikai biztonsági 
követelményeknek megfelel:
a) elemei azonosíthatók és dokumentáltak,
b) üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal 

ellenőrzöttek,
c) változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező 

változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhassanak meg,
d) adatmentési és -visszaállítási rendje biztosítja a  rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá 

a mentés-visszaállítás az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt,
e) a  felhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind infrastruktúraszinten szabályozott, dokumentált és 

az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
f ) a felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, biztosítják az azonosítási folyamat 

megvalósulását, továbbá felhasználóinak tevékenysége naplózott, a  rendkívüli eseményekről automatikus 
figyelmeztetések generálódnak,

g) a  hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és az  üzemeltetési 
szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, a  kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység 
naplózott, a  naplófájlok sérthetetlensége biztosított, és a  kritikus rendkívüli eseményekről automatikus 
figyelmeztetések generálódnak,

h) a távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
i) a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított,
j) adatkommunikációja és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek, az  adatkommunikáció 

bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosított,
k) a  katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt, feltéve, hogy az  ügyfél-átvilágításra a  szolgáltató más 

módon nem képes vagy az  alkalmazott rendszer a  szolgáltató vonatkozásában üzleti kritikus rendszerként 
került besorolásra,

l) karbantartása szabályozott,
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m) adathordozóinak védelme szabályozott, biztosított, hogy az  adathordozókhoz csak az  arra jogosult 
személyek és csak az adatkezelési cél teljesülése érdekében férnek hozzá, ennek felülvizsgálata és ellenőrzése 
rendszeresen megtörténik,

n) saját kontrolljai és az  üzemeltetési szabályzat gondoskodnak a  rendszerelemek és a  kezelt információk 
sértetlenségéről és védelméről, és

o) biztosított a  megfelelő szintű fizikai védelem, az  elkülönített környezet és az  egyes biztonsági események 
detektálása.

5. §  A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában gondoskodik arról, hogy
a) az ügyféllel felépített elektronikus átviteli csatornán keresztül folyó távadatátvitel megfelelően biztonságos, 

titkosított, bizalmas, sértetlen és hiteles legyen,
b) az ügyfél megkapja a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatást, beleértve a szolgáltatás 

biztonságára vonatkozó ügyfél oldali felelősségről szólót is,
c) a  szolgáltató oldali ügyfél-átvilágításban csak a  szükséges mértékben és csak olyan személy vegyen 

részt, aki – a  szolgáltató által alkalmazott megoldástól függően – a  közvetett vagy közvetlen elektronikus 
ügyfél-átvilágítás végrehajtásához szükséges jogi, technikai és biztonsági oktatásban részesült,

d) az  elektronikus hírközlő eszközre és az  ügyfél-átvilágítási folyamatra vonatkozó olyan vizsgálati jelentéssel 
rendelkezzen, amely igazolja, hogy ezek informatikai védelme a  biztonsági kockázatokkal arányos, és 
megfelel különösen a 4. §-ban foglalt követelményeknek,

e) a  jogi szabályozásban, az  alkalmazott technológiában vagy az  üzleti folyamatban történt releváns, 
a működésre kiható változás esetén, de legalább kétévente a vizsgálati jelentés megújításra kerüljön,

f ) a d) pontban meghatározott vizsgálati jelentést olyan, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában 
bejegyzett szervezet állítsa ki, amely szervezetnél a vizsgálatban igazolhatóan részt vevő személy rendelkezik 
legalább
fa) az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Systems Auditor (CISA),
fb) az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Security Manager (CISM),
fc) az  International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified 

Information Systems Security Professional (CISSP) vagy
fd) az  Információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO/IEC 27001 Vezető Auditor (Lead 

Auditor)
 képesítéssel és minősítéssel,
g) a Pmt.-ben előírt ügyfél-átvilágítás és elektronikus azonosítás során a szolgáltató birtokába jutott személyes 

adatokat és személyes adatnak nem minősülő adatokat az  adatkezelés időtartama alatt az  érintett részére 
hozzáférhetővé tegye, átadja, valamint

h) az  ügyfél-átvilágítás folyamatáról elektronikusan eltárolt adatok oly módon kerüljenek rögzítésre, hogy 
azok a  későbbiekben alkalmasak legyenek az  ügyfél-átvilágításra vonatkozó rendelkezések betartásának és 
az ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtásának utólagos megítélésére.

2. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás közös szabályai

6. § (1) A  szolgáltató az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás során a  Pmt. szerinti 
ügyfél-azonosítást és személyazonosság-igazoló ellenőrzést végez, valamint az  ügyfélre irányadó, Pmt. szerinti 
nyilatkozatok megtételére és okiratok bemutatására is felhívja az ügyfelet.

 (2) A  szolgáltató az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás rendszerét a  fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben foglalt, a  fogyatékos személyt megillető 
jogokra figyelemmel alakítja ki.

 (3) A  szolgáltató az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágításra vonatkozó követelmények 
teljesülését a  belső szabályzatban meghatározott foglalkoztatottja által, a  belső szabályzatban meghatározott 
módon ellenőrzi. Az ellenőrzésnek és az arra vonatkozó szabályozásnak ki kell kiterjednie a munkamenet rögzítésére 
vonatkozó követelmények betartására is.
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7. § (1) A  szolgáltató az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítást közvetlen, illetve közvetett 
elektronikus módon végezheti.

 (2) Auditált elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele esetén, ha a  szolgáltató a  tényleges tulajdonosi és kiemelt 
közszereplői nyilatkozatokat, valamint okmánymásolatokat elektronikus ügyfélazonosító és nyilatkozattételi 
rendszerének használatával szerzi be, ezen nyilatkozatok és okmánymásolatok beszerzéséig, valamint az  ügyfél 
egyedi kockázatbesorolása alapján elvégzendő valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedés megtételéig ügylet nem 
teljesíthető.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazandó, ha az  okmánymásolat megküldése okmánycsere vagy 
adatváltozás miatt korábban már teljeskörűen átvilágított ügyfél esetében szükséges.

3. A közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás formái és szabályai

8. § (1) A  szolgáltató az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítást 
(a továbbiakban: közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás) olyan eszköz útján végzi, amely képes
a) megállapítani, hogy az  átvilágítás alanyaként a  távoli helyszínen megjelenő ügyfél valós, élő személy, 

az auditált elektronikus hírközlő eszközt valós időben személyesen használja, és az élő kép nem manipulált, és
b) az  ügyfélről az  ügyfél-átvilágítás során készített fényképet és az  átvilágításhoz felhasznált okiratban 

szereplő képmást összehasonlítani olyan módon, hogy az  alapján kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő személy azonos 
a fényképfelvételen szereplő személlyel.

 (2) A szolgáltató közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás alkalmazása esetében az auditált elektronikus hírközlő eszköz 
vonatkozásában biztosítja az ügyfél-átvilágításra vonatkozó feltételeket, ha
a) az ügyfél a közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz kifejezetten 

hozzájárult,
b) erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz,
c) a  képátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a  kép megvilágítása alkalmas 

az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére és az ügyfél által bemutatott fényképes azonosító 
okmánnyal való összevetésre, a  bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány 
biztonsági elemeinek azonosítására, valamint

d) az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött.

9. § (1) A  szolgáltató a  közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás során a  szolgáltató és az  ügyfél között létrejött teljes 
munkamenetet, az  ügyfél közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és 
az ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon rögzíti.

 (2) A közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás érdekében a szolgáltató
a) felhívja az ügyfelet, hogy úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b) meggyőződik arról, hogy az ügyfél valós, élő személy, az auditált elektronikus hírközlő eszközt valós időben 

személyesen használja, és az élő kép nem manipulált, valamint
c) olyan módon rögzíti az ügyfél-átvilágításhoz használt okiratokat, hogy az azokon található biztonsági elemek 

és adatsorok felismerhetők és tárolhatók legyenek.
 (3) A  közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy a  felhasznált 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány alkalmas a  közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítás 
elvégzésére, így
a) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány egyes elemei és azok elhelyezkedése megfelel 

a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kiállító hatóság előírásainak, valamint
b) az  egyes biztonsági elemek – különösen a  hologram, a  kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági 

elemek – felismerhetők és sérülésmentesek.
 (4) A szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy

a) az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványon látható arcképpel, valamint

b) a  Pmt. által előírt azonosítási adatok teljeskörűen beszerzésre kerültek, és a  személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványokon megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az  ügyfélről 
a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.
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10. § (1) A  szolgáltató a  közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítási eljárás során az  ügyfélről rögzített fényképet és 
a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő képmást az auditált elektronikus hírközlő 
eszköz segítségével összehasonlítja.

 (2) A Pmt. által előírt, az ügyfél egyedi kockázatbesorolása alapján elvégzett valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedés 
eredményének ismeretében a  szolgáltató a  rögzítést követő 2 banki napon belül értesítést küld az  ügyfélnek 
az ügyfél-átvilágítás eredményéről.

11. § (1) A szolgáltató nem hajtja végre a közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítást, ha
a) az ügyfél az ügyfél-átvilágítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,
b) az ügyfél által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány fizikai és adattartalmi 

követelményei nem felelnek meg a 9. § (3) bekezdésében írt feltételeknek,
c) az  ügyfél által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vizuális 

azonosításának feltételei nem adottak,
d) a  szolgáltató nem tudja elkészíteni a  képfelvételt, vagy nem tudja rögzíteni a  9.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott munkamenetet, illetve
e) az ügyfél-átvilágítás során ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.

 (2) A  szolgáltató haladéktalanul köteles az  ügyfelet személyes megjelenés mellett átvilágítani vagy közvetlen 
elektronikus ügyfél-átvilágítás alá vetni, ha az  ügyfél tevékenysége vonatkozásában felmerül a  pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás kockázata és az  ügyfél együttműködik a  megváltozott módon történő ügyfél-átvilágítás 
végrehajtásában, és ezáltal a szolgáltató a felfedés tilalmát nem sérti meg.

12. §  A szolgáltató a közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítást
a) az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Központi 

Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) szolgáltatás igénybevételével,
b) elektronikus tárolóelemet tartalmazó, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványból 

az ügyfél azonosításra alkalmas, hiteles természetes azonosító adatok kiolvasásával vagy
c) egyéb módon a 16. §-ban foglalt korlátozásokra figyelemmel
végzi el.

13. § (1) A szolgáltató a 12. § a) pontja szerint végzi a közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítást, ha
a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a  továbbiakban: Eüsztv.) 1.  § 17.  pont j) és l)  alpontja szerint elektronikus ügyintézést biztosító szervnek 
minősülő, az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisában szereplő szolgáltató vagy

b) az Eüsztv. 42/A. §-a szerint szolgáltatást igénybe vevő piaci szereplő
végzi auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, és annak során az ügyfél az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási 
szolgáltatással azonosítja magát.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt elektronikus azonosítási szolgáltatás megvalósítása érdekében a szolgáltató
a) az  ügyfél elektronikus azonosítását igénylő elektronikus kapcsolattartás során a  belső piacon történő 

elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint 
az  1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 8.  cikk (2)  bekezdése szerinti „jelentős” vagy „magas” biztonsági szintű elektronikus 
azonosítást követel meg,

b) az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján csatlakozik a  KAÜ szolgáltatáshoz, és annak segítségével 
biztosítja, hogy az ügyfél-átvilágítás során az ügyfél azonosítsa magát, és

c) az  általa biztosított auditált elektronikus hírközlő eszköz útján a  KAÜ-től visszakapott információk alapján 
ellenőrzi az ügyfél személyazonosságát.

14. § (1) A szolgáltató a 12. § b) pontja szerint végzi a közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítást, ha
a) az  ügyfél által bemutatott, elektronikus tárolóelemet tartalmazó, személyazonosság igazolására alkalmas 

hatósági igazolványból a  szolgáltató az  ügyfél személyes azonosításra alkalmas, hiteles természetes 
személyazonosító adatait és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kiállító hatóság által 
az ügyfélről készített fényképfelvételt az auditált hírközlő eszköz útján elektronikus úton kiolvassa és összeveti 
az ügyfél által megadott, illetve az azonosítás során felvett adatokkal és készített fényképfelvétellel, és
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b) az adatok és fényképfelvételek auditált hírközlő eszközzel történő összehasonlítása során kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő személy 
azonos az  auditált hírközlő eszközzel az  átvilágítás során készített fényképfelvételen szereplő személlyel, 
valamint hogy a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt arra hatáskörrel rendelkező 
hatóság állította ki, és az elektronikusan tárolt és kiolvasott adatok változatlanok és hitelesek.

 (2) A szolgáltató a 11. §-ban meghatározott eseteken túlmenően nem hajtja végre az ügyfél-átvilágítást akkor sem, ha 
az átvilágítás során nem sikerül az elektronikus személyazonosító igazolvány elektronikus tároló eleméből minden 
vonatkozó adatot kiolvasni, kétség merül fel a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vagy 
a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványból kiolvasott adatok hitelessége vonatkozásában, 
vagy a kiolvasott adatok alapján a szolgáltató nem képes az ügyfelet kétséget kizáró módon azonosítani.

15. §  A szolgáltató a 13. és 14. §-ban meghatározott esetben
a) az  ügyfél által az  auditált elektronikus hírközlő eszköz használatával bemutatott személyazonosság 

igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényességét ellenőrzi, ideértve különösen, hogy 
a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány nem érvénytelen-e, nem került-e visszavonásra 
vagy érvénytelenítésre, valamint nem jelentették-e elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, 
megrongálódását, megtalálását, illetve nem adták-e le a hatóság számára, valamint

b) az  ügyfél tevékenységét az  üzleti kapcsolat létrehozásának időpontjától számítva egy évig megerősített 
eljárásban nyomon követi.

16. §  Ha a szolgáltató sem a 13. §-ban, sem a 14. §-ban meghatározott megoldást nem alkalmazza, közvetett elektronikus 
ügyfél-átvilágítást akkor végezhet, ha
a) az  ügyfél-átvilágításban érintett ügyfél vagy tényleges tulajdonosa nem stratégiai hiányosságokkal 

rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel,
b) a  szolgáltató biztosítja, hogy az  ügyfél-átvilágításban érintett ügyfél nem hajthat végre – havi összesen 

háromszázezer forintot meg nem haladó készpénzfelvételt kivéve – készpénzes ügyletet vagy az  Európai 
Unió területén kívüli térséghez kapcsolódó átutalást addig, ameddig az ügyfél nem jelent meg személyesen, 
vagy nem történt meg a közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás, és

c) a szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfél-átvilágításban érintett ügyfél nem hajthat végre tízmillió forintot elérő 
vagy meghaladó ügyletet addig, ameddig az  ügyfél nem jelent meg személyesen, vagy nem történt meg 
a közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás.

4. A közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás szabályai

17. § (1) Az  auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás (a  továbbiakban: 
közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás) során a  szolgáltató a  8.  § (1)  bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelő eszköz útján összeveti az ügyfélről készített fényképet és az átvilágításhoz felhasznált személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő képmást. Az  ügyfél-átvilágítás megfelelő, ha kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő személy 
azonos a fénykép- vagy videófelvételen szereplő személlyel.

 (2) A szolgáltató a 8. §-ban meghatározottaknak megfelelő eszköz nélküli közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítást egy, 
a célnak megfelelő helyiségben végezheti.

 (3) A közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítást csak a szolgáltató olyan vezetője és foglalkoztatottja végezheti, akinek 
a szolgáltató előzőleg e tevékenység ellátására képzést szervezett, és aki azt követően eredményes vizsgát tett.

 (4) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában biztosítja az ügyfél átvilágítására vonatkozó 
feltételeket, amennyiben
a) az ügyfél a közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz kifejezetten 

hozzájárult,
b) a  valós idejű kép- és hangátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a  kép 

megvilágítása alkalmas az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére, és
c) az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött.
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18. § (1) A  szolgáltató a  közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás során a  szolgáltató és az  ügyfél között létrejött teljes 
kommunikációt, az  ügyfél közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és 
az ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti.

 (2) A közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás során biztosítani kell, hogy az ügyfél
a) úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b) érthető módon közölje a közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágításhoz használt személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány azonosítóját, és
c) úgy mozgassa a  közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágításhoz használt személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolványát, hogy az  azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők 
legyenek.

 (3) A  közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató köteles megbizonyosodni arról, hogy a  közvetlen 
elektronikus ügyfél-átvilágításhoz használt személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány alkalmas 
a közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás elvégzésére, így
a) személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány egyes elemei és azok elhelyezkedése megfelel 

a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kiállító hatóság előírásainak, illetve 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,

b) az  egyes biztonsági elemek – különösen a  hologram, a  kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági 
elemek – felismerhetők és sérülésmentesek, és

c) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítója megegyezik az ügyfél által 
közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.

 (4) A közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy
a) az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas 

hatósági igazolvány látható arckép alapján, és
b) a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban megtalálható adatok logikailag 

megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.
 (5) A szolgáltató az ügyfél által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényességét 

ellenőrzi, ideértve különösen, hogy a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány nem 
érvénytelen-e, nem került-e visszavonásra vagy érvénytelenítésre, valamint nem jelentették-e elvesztését, 
eltulajdonítását, megsemmisülését, megrongálódását, megtalálását, illetve nem adták-e le a hatóság számára.

 (6) A  szolgáltató egy alfanumerikus kódból álló, központilag, véletlenszerűen generált azonosítási kódot küld 
az  ügyfélnek a  szolgáltató választása szerint az  ügyfél azonosítására alkalmas e-mail-címre vagy SMS-ben 
mobiltelefonszámra, amely kódot az  ügyfél a  közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás befejezéséig a  szolgáltató 
által választott kommunikációs formában küld vissza a szolgáltatónak.

19. §  A szolgáltató megszakítja a közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítást, ha
a) az  ügyfél a  közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítás során visszavonja az  adatrögzítéshez adott 

hozzájárulását,
b) az ügyfél által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány fizikai és adattartalmi 

követelményei nem felelnek meg a 18. § (3) bekezdésében előírt feltételeknek,
c) az  ügyfél, az  általa bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vizuális 

azonosításának feltételei nem adottak,
d) a szolgáltató nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,
e) az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,
f ) az  ügyfél nem tesz nyilatkozatot, vagy a  szolgáltató számára észlelhetően befolyás alatt tesz nyilatkozatot, 

vagy
g) az ügyfél-átvilágítás során ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.
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III. FEJEZET
AZ EGYSZERŰSÍTETT ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS, A FOKOZOTT ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS ESETKÖREI

20. §  A  szolgáltató egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, ha ügyfele a  Pmt. 6/A.  §-a szerinti besorolás alapján 
alacsony kockázatú.

21. § (1) A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmaz, ha ügyfele
a) a szolgáltató belső kockázatértékelésében meghatározott kritériumoknak megfelelő nonprofit szervezet,
b) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek tényleges tulajdonosa 

stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,
c) olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek részvényesét részvényesi 

meghatalmazott képviseli, vagy
d) olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a  társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest 

szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.
 (2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak nem alkalmazandók, ha a szolgáltató megítélése szerint a társaság túlzottan 

összetett tulajdonos szerkezete indokolt, és azt belső kockázatértékelésében részletesen a  kockázatcsökkentő 
és -növelő tényezők együttes értékelésével alátámasztja, vagy az  ügyfél a  Pmt. 6/A.  §-a szerinti besorolás alapján 
alacsony kockázatú.

IV. FEJEZET
AZ ÜGYFÉL EGYEDI KOCKÁZATBESOROLÁSA ALAPJÁN ELVÉGZENDŐ SZOLGÁLTATÓI INTÉZKEDÉSEK

5. A kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás 
teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek

22. § (1) A Pmt.-ben meghatározottakon felül legalább a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott vezetője dönt
a) az  üzleti kapcsolat létesítéséről, ha arra utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, hogy a  szolgáltatást 

ténylegesen nem az  a  személy veszi igénybe, aki a  szerződéskötési kérelemben ügyfélként feltüntetésre 
került,

b) az  üzleti kapcsolat létesítéséről, ha évi százmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalom 
lebonyolítását jelzi az ügyfél,

c) az ügyleti megbízás teljesítéséről, ha az az ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja,
d) privátbanki üzleti kapcsolat létesítéséről,
e) új termékre vonatkozó vagy új üzleti gyakorlattal, többek között új teljesítési megoldással, valamint új vagy 

fejlődő technológiák alkalmazásával érintett, a belső kockázatértékelésben meghatározott további kockázati 
elemet hordozó ügyleti megbízás teljesítéséről,

f ) a szokatlan ügylet végrehajtásáról.
 (2) Ha a  szolgáltató külön szervezeti egységet működtet a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése, 

valamint az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa (a  továbbiakban: ENSZ BT) által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében, úgy az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában írt esetekben 
e szervezeti egység vezetője vagy kijelölt helyettese hozza meg a döntést.

 (3) A  szolgáltató az  általa meghatározott ügyfelek csoportja tekintetében mellőzheti a  vezetői döntést, ha 
az  (1)  bekezdés szerinti esetekre vonatkozóan belső kockázatértékelésében részletesen a  kockázatcsökkentő és 
-növelő tényezők együttes értékelésével azt alátámasztja.

 (4) A szolgáltató (1) és (2) bekezdés szerint meghatározott vezetője az ezen bekezdésekben meghatározott esetekben 
olyan dokumentált formában dönt, amely biztosítja a következetességet, a folyamatos figyelemmel kísérhetőséget 
és az ellenőrizhetőséget is.
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6. A megerősített eljárás esetkörei és feltételrendszere

23. § (1) A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül legalább a következő esetekben alkalmaz megerősített eljárást:
a) a  takarékbetétről szóló törvényerejű rendelet szerinti nem névre szóló takarékbetét névre szólóvá 

alakításával érintett ügyfél tekintetében, ha a névre szólóvá alakítani kívánt takarékbetétek összértéke eléri 
a négymillió-ötszázezer forintot, az átalakítástól számított egy évig,

b) ha az  ügyfelet a  szolgáltató tízmillió forintot elérő vagy meghaladó pénzváltás miatt világítja át, az  utolsó 
tízmillió forintot elérő vagy meghaladó pénzváltástól számított egy évig,

c) ha az  ügyleti megbízásokat rendszeresen adó ügyfelet a  szolgáltató ötvenmillió forintot elérő vagy 
meghaladó összegű ügyleti megbízás miatt világítja át, az utolsó ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó 
ügylettől számított egy évig,

d) ha az  ügyfél készpénzforgalma, azaz befizetéseinek és pénzfelvételeinek összege a  havi százmillió forintot 
eléri vagy meghaladja, az  utolsó százmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalmú hónaptól 
számított egy évig,

e) ha a  szolgáltató ügyfelével kapcsolatban szolgáltató által vagy a  csoporton belül, amelyhez a  szolgáltató 
tartozik, a Pmt. 30. § (1) bekezdése szerinti bejelentés történt, az utolsó bejelentéstől számított egy évig,

f ) nem magyar állampolgárságú és kilencven napot meghaladó magyarországi tartózkodásra jogosító 
engedéllyel vagy tartózkodási regisztrációval, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, 
az  Európai Unió, illetve az  Európai Gazdasági Térség területén kívüli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személynél.

 (2) A  szolgáltató a  megerősített eljárásnak az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túli eseteit a  belső 
kockázatértékelésében rögzíti.

 (3) A  szolgáltató az  általa meghatározott ügyfelek egy csoportja tekintetében mellőzheti a  megerősített eljárást, ha 
az  (1)  bekezdés szerinti esetekre vonatkozóan belső kockázatértékelésében részletesen a  kockázatcsökkentő és 
-növelő tényezők együttes értékelésével azt alátámasztja.

24. § (1) A  szolgáltató a  megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleknél a  34–37.  § rendelkezéseinek megfelelően szűri 
és pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából elemzi és értékeli a  belső kockázatértékelésben 
meghatározott ügyleteket.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kockázatértékelés során a szolgáltató ügyletenkénti értékhatárt alkalmaz.
 (3) A belső kockázatértékelésben meghatározott értékhatár a szolgáltató által a kockázatcsökkentő és -növelő tényezők 

együttes értékelésével ügyletenként kerül meghatározásra, és nem lehet magasabb százmillió forintnál.
 (4) Ha a  megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetést 

vagy pénzváltást teljesítenek, a  szolgáltató beszerzi a  pénzeszköz forrására vonatkozó információt, valamint ezen 
információk igazoló ellenőrzése érdekében a  pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását is 
megköveteli.

V. FEJEZET
A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE, MEGAKADÁLYOZÁSÁRA, VALAMINT 
AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ BT ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK 
VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK

7. A belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere

25. § (1) A  belső kockázatértékelés alkalmazása során a  szolgáltató beazonosítja a  már ismert kockázatai közül azokat, 
amelyek hatással vannak a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázataira.

 (2) A  szolgáltató az  (1)  bekezdésben meghatározott beazonosítás során figyelembe veszi a  már rendelkezésre álló 
kockázati profilt.
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26. § (1) A  szolgáltató a  kockázati tényezők beazonosítása során a  Pmt.-ben meghatározottakon kívül az  alábbiakat veszi 
figyelembe:
a) az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelését,
b) az  európai felügyeleti hatóságok véleményét az  európai uniós pénzügyi ágazatot érintő pénzmosási és 

terrorizmusfinanszírozási kockázatokról,
c) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kiadott ajánlást,
d) az MNB által nyilvánosságra hozott információkat és
e) az MNB által folytatott eljárás során keletkezett és nyilvánosságra hozott határozatokat.

 (2) A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során különösen
a) a civil társadalomtól,
b) a  27.  § (1)  bekezdése szerinti állam pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása elleni rendszere 

megfelelőségével és hatékonyságával, korrupcióellenes és adózási rendszerrel kapcsolatos értékeléséből,
c) nyilvános forrásból és
d) tudományos intézményektől
származó információkat vehet figyelembe.

27. § (1) Ha a  szolgáltató ki van téve más tagállam vagy harmadik ország pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási 
kockázatainak, a szolgáltató ezeket a kockázatokat is beazonosítja.

 (2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kockázatokat különösen abban az esetben azonosítja be, ha a szolgáltató
a) egy másik tagállamban vagy harmadik országban létrehozott pénzügyi csoport tagja,
b) tulajdonosa egy másik tagállamban vagy harmadik országban bejegyzett szolgáltatónak,
c) tényleges tulajdonosa másik tagállamban vagy harmadik országból származik, vagy
d) olyan kapcsolatot tart fenn más tagállamban vagy harmadik országban lévő szervvel vagy szervezettel, 

amely arra utal, hogy a  szolgáltató ki van téve az  adott ország pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási 
kockázatainak.

 (3) A  szolgáltató beszerzi az  (1)  bekezdés szerinti tagállamhoz vagy harmadik országhoz köthető pénzmosási és 
terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos azon információkat, amelyek hatással lehetnek az általa végzett 
tevékenységre.

 (4) A  szolgáltató a  tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül bejelentést tesz az  MNB-hez, ha 
az  (1)  bekezdés szerinti kockázatok beazonosítását és a  (3)  bekezdés szerinti információk beszerzését követően 
olyan hiányosság jut a tudomására, amely veszélyt jelent az Európai Unió pénzügyi rendszerére.

28. §  A szolgáltató az alábbi szempontokat veszi figyelembe belső kockázatértékelésének elkészítésekor:
a) tulajdonosi és vállalati szerkezete, figyelemmel arra, hogy a  szolgáltató nemzetközi, külföldi vagy belföldi 

intézmény, anyavállalat, leányvállalat, fióktelep vagy egyéb szervezet,
b) szervezetének és szerkezetének összetettsége és átláthatósága,
c) a kínált termék vagy szolgáltatás, az elvégzett tevékenység és ügylet természete és összetettsége,
d) az alkalmazott eszköz, beleértve az ingyenes szolgáltatásnyújtást, az ügynök vagy a közvetítő használatát,
e) a kiszolgált ügyfelek típusai,
f ) az  üzleti tevékenység földrajzi területe, különösen ha azt stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt 

kockázatot jelentő harmadik országban végzi, vagy az  ügyfelei jelentős részének származási országa 
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország,

g) a  belső irányítási megoldás és szerkezet minősége, beleértve a  belső ellenőrzési és megfelelési funkció 
hatékonyságát, a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával 
összefüggő jogi követelménynek való megfelelést és a  megelőző belső kockázatértékeléseinek 
hatékonyságát és

h) az uralkodó vállalati kultúra, különösen a megfelelési és átláthatósági kultúra.

29. § (1) A 26–28. § szerinti tényezők együttesen képezik a szolgáltató kockázatértékelésének alapját.
 (2) A  szolgáltató értékeli a  26–28.  § szerinti tényezők szolgáltatóra gyakorolt hatását és a  szolgáltatónál működő 

kockázatalapú ellenőrzési rendszer és folyamat megfelelőségét a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat 
enyhítése érdekében.

 (3) A szolgáltató a kockázati tényező relatív jelentősége alapján eltérően súlyozhatja a kockázatot és az azokat mérséklő 
tényezőket.
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 (4) A szolgáltató a kockázatokat legalább alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába sorolja.
 (5) A szolgáltató a kockázatokat legalább ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz, földrajzi kockázati csoportba 

sorolja.

30. § (1) A  szolgáltató Pmt. 65.  § (1)  bekezdése szerinti belső szabályzatában a  beazonosított kockázat értékelése alapján 
meghatározza, hogy milyen intézkedésre van szükség a feltárt kockázat kezelése érdekében.

 (2) A szolgáltató vezető tisztségviselője vagy vezető testülete a belső kockázatértékelésről szóló jelentést jóváhagyja.

31. § (1) A  szolgáltató a  belső kockázatértékelését az  alapjául szolgáló információ időszakos és eseti felülvizsgálatával 
aktualizálja.

 (2) A  szolgáltató által az  (1)  bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat ütemezése arányban kell, hogy álljon 
a szolgáltatóhoz kapcsolódó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázattal.

 (3) A szolgáltató a belső kockázatértékelését soron kívül felülvizsgálja, ha
a) külső hatás megváltoztatja a kockázat természetét,
b) új típusú pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel,
c) az MNB által hatósági döntésében foglalt megállapítás ilyen intézkedést tartalmaz,
d) a szolgáltató saját maga által tett, kockázatot csökkentő intézkedéséből ez következik,
e) a  szolgáltató tulajdonosaival, a  vezető testület tagjaival, a  fő funkciókat ellátó személyekkel vagy 

a szervezetével kapcsolatban új információk merülnek fel, továbbá
f ) minden egyéb esetben, amikor a  szolgáltatónak alapos oka van azt feltételezni, hogy a  kockázatértékelés 

alapjául szolgáló információ már nem alkalmazható.

8. Az ügylet felfüggesztése

32. § (1) A  szolgáltató meghatározza az  ügyfélnek adandó tájékoztatást, valamint belső szabályzatában rögzíti szervezeti 
egységeinek kötelezettségét és felelősségét az ügylet felfüggesztése során.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás nem utalhat az ügylet felfüggesztésének tényére és a felfüggesztés indokára.
 (3) A szolgáltató biztosítja, hogy

a) a  felfüggesztés tényéről a  szolgáltató tudomással bíró vezetője és foglalkoztatottja az  (1)  bekezdés szerinti 
tájékoztatás szerint járjon el,

b) a felfüggesztés teljesítéséhez csak a szükséges szervezeti egységet vonja be,
c) a  felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor telefonon 

értesíthesse a  pénzügyi információs egységként működő hatóságot, és ebben az  esetben a  tőle kapott 
instrukciók szerint járjon el, valamint

d) a  felfüggesztés ideje alatt a  telefonos kapcsolattartás a  pénzügyi információs egységként működő 
hatósággal a kijelölt személy akadályoztatása esetén is folyamatos legyen.

 (4) A szolgáltató az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát 
elkülönítetten kezeli.

9. A belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

33. §  Ezen alcím alkalmazásában
1. automatikus szűrőrendszer: az  ügyfél és az  ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából 

előzetes paraméterezés alapján történő, emberi beavatkozást nem igénylő leválogatására alkalmas 
informatikai rendszer,

2. manuális szűrés: az  ügyfél és az  ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő, 
emberi beavatkozást igénylő leválogatása.

34. § (1) A  szolgáltatónak a  belső ellenőrző és információs rendszer részeként rendelkeznie kell olyan, a  bejelentés 
teljesítését támogató szűrőrendszerrel, amely biztosítja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából 
kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését és a  bejelentés megtételéhez szükséges adatok rendelkezésre 
bocsátását (a továbbiakban: szűrőrendszer).

 (2) A szolgáltató – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – manuális szűréseken alapuló szűrőrendszert alkalmazhat.
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 (3) Az a szolgáltató,
a) amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez, vagy
b) amelynek ügyfeleinek száma a tárgyévet megelőző év végén meghaladta az ötvenezret,
automatikus szűrőrendszert működtet.

35. § (1) A  szolgáltató a  szűrőrendszer működéséről, a  kiszűrt ügyfél, valamint az  ügylet elemzésének és értékelésének 
menetéről belső eljárásrendet készít.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti belső eljárásrendet a szolgáltató írásban rögzíti, naprakészen tartja, és az illetékes felügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátja.

 (3) A szűrőrendszer belső eljárásrendjének legalább az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) az intézmény belső kockázatértékelésén alapul,
b) megfelel a szolgáltató kapcsolódó belső szabályzatainak,
c) dokumentálja a szolgáltató által használt szcenáriókat, az azok alapjául szolgáló logikákkal, paraméterekkel 

és küszöbértékekkel, és biztosítja a változások nyomon követhetőségét,
d) biztosítja az  adatok integritását és minőségét annak érdekében, hogy a  szűrőrendszeren pontos és teljes 

adatok menjenek keresztül,
e) rögzíti a releváns adatokat tartalmazó összes adatforrást,
f ) biztosítja a  szűrőrendszer megtervezéséért, működtetéséért, teszteléséért, beüzemeléséért és folyamatos 

felügyeletéért, valamint az  esetkezelésért, felülvizsgálatért és a  találatok és lehetséges bejelentések 
tekintetében hozott döntésekért felelős szakképzett alkalmazottak vagy külső tanácsadók rendelkezésre 
állását,

g) rögzíti az elemző és értékelő folyamat során alkalmazott határidőket,
h) olyan vizsgálati protokollokat tartalmaz, amelyek részletesen bemutatják, hogy a szűrőrendszer által generált 

figyelmeztetéseket milyen módon kell megvizsgálni, milyen módon kell dönteni afelől, hogy mely találatok 
kerüljenek bejelentésre, ki a  felelős az  ilyen döntés meghozataláért, valamint azt, hogy milyen módon kell 
a döntéshozatali eljárást dokumentálni,

i) biztosítja a  szcenáriók és az  azok alapjául szolgáló logikák, paraméterek és küszöbértékek kockázataival 
összhangban történő felülvizsgálatát, illetve tartalmazza, hogy ki a felelős a felülvizsgálatért, valamint

j) automatikus szűrőrendszer esetén előírja a  szűrőrendszer teljes folyamatát nyomon követő, valamint 
a  bevezetését megelőző és azt követő tesztelését, csakúgy, mint az  időszakos tesztelések elvégzését 
az  irányítás, az  adatok leképezése, az  ügyletek azonosítása, a  keresési szcenáriók és logikák, a  szűrési 
modellezés, valamint a bevitt adatok és az eredmények vizsgálatával kapcsolatosan.

36. § (1) A szolgáltató legalább a következő ügyfél-, illetve ügylettípusokra végzett szűréseket hajtja végre, és azt biztosítja 
a belső kockázatértékelésében:
a) huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél 

részére,
b) ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés jogi személy és jogi személyiséggel 

nem rendelkező ügyfél részére,
c) huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére,
d) ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés jogi személy és jogi személyiséggel 

nem rendelkező ügyfél részére,
e) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból kezdeményezett vagy 

oda továbbított, huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet,
f ) huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzátutalás adószámmal nem rendelkező jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére, vagy általa kezdeményezve, valamint
g) ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzátutalás nem magyar adószámmal rendelkező jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére, vagy általa kezdeményezve.
 (2) A  szolgáltató a  szűrési feltételeit az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl a  belső kockázatértékelése alapján 

határozza meg.
 (3) A  szolgáltató belső kockázatértékelése alapján az  (1)  bekezdésben szereplő kötelező szűrési feltételeket más 

szűrésekkel is helyettesítheti, ha a felügyeleti szerv részére bizonyítani tudja, hogy bevezetett szűrései teljeskörűen 
alkalmasak az (1) bekezdésben szereplő szűrések mögötti kockázatok kezelésére.
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37. § (1) A  szolgáltató a  szűrést folyamatosan végzi. A  szűrés folyamatosságát huszonnégy órát meghaladóan akadályozó 
körülmény szolgáltató tudomására jutásáról és az  ennek kiküszöbölésére foganatosított, illetve foganatosítani 
tervezett intézkedésekről a  szolgáltató haladéktalanul, elektronikus formában, az  MNB Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához megnevezésű rendszerén (a  továbbiakban: ERA rendszer) keresztül tájékoztatja 
az MNB-t.

 (2) A  kiszűrt ügyfél, illetve ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő elemzését és 
értékelését a  szolgáltató a  24.  § (1)  bekezdésében és a  36.  § (1)  bekezdésében foglalt esetben a  szűrést követő 
húsz munkanapon belül, minden más esetben a  szűrést követő harminc munkanapon belül végzi el. A  szűrés 
elvégzésének napja a határidőbe nem számít bele.

 (3) A szolgáltató szűrései során figyelembe veszi a belső kockázatértékelése alapján kialakított szokatlan tranzakciókra 
figyelmeztető jelzéseket.

 (4) A  kiszűrt ügyfél, illetve ügylet elemzésének és értékelésének folyamatát a  szolgáltató úgy dokumentálja, hogy 
a szolgáltató által végrehajtott intézkedés eredménye és az az alapján hozott döntés utólag rekonstruálható legyen.

38. § (1) A  szolgáltató a  belső ellenőrző és információs rendszer részeként névtelenséget biztosító visszaélés-bejelentési 
rendszert (a továbbiakban: visszaélés-bejelentési rendszer) működtet.

 (2) Visszaélés-bejelentést a  visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül az  tehet, aki tudomással bír arról, hogy 
a szolgáltatónál a Pmt. rendelkezése megsértésre kerül vagy került.

 (3) A  visszaélés-bejelentést a  szolgáltató harminc napon belül kivizsgálja. A  határidőbe a  bejelentés megtételének 
napja nem számít bele.

 (4) A visszaélés-bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt a bejelentéssel érintett személy.
 (5) Ha a  szolgáltató azt állapítja meg, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, úgy a kijelölt személy haladéktalanul 
bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.

 (6) Ha a  szolgáltató azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul feljelentést tesz 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál.

 (7) Ha a  szolgáltató az  (5) és (6)  bekezdésben foglalt eseteken kívül a  Pmt., az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény vagy e  rendelet 
megsértését állapítja meg, úgy e tényt a kijelölt személy haladéktalanul bejelenti az MNB-nek.

 (8) A  szolgáltatónak a  bejelentés megtételét követően biztosítania kell, hogy ahhoz a  bejelentéssel vagy annak 
kivizsgálásában érintett személyen kívül más személy ne férhessen hozzá.

39. §  A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen az üzleti kapcsolat
a) a Pmt. által előírt személyes adat,
b) számlaszám,
c) ügyfélszám,
d) ügylettípus vagy
e) összeghatár
alapján történő leválogatására.

40. §  A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen a benne rögzített adatoknak 
a Pmt.-ben meghatározott időtartam alatt visszakereshetőséget lehetővé tevő nyilvántartására.

10. Az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének 
minimumkövetelményei

41. §  Ezen alcím alkalmazásában
1. automatikus szűrőrendszer: az ügyfél, a tényleges tulajdonos, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott és 

a képviselő személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek 
adataival való folyamatos, emberi beavatkozást nem igénylő összehasonlítására alkalmas informatikai 
rendszer,
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2. manuális szűrés: az ügyfél, a tényleges tulajdonos, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott és a képviselő 
személyes adatainak az  uniós jogi aktusokban és az  ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival 
való összehasonlítására alkalmas, emberi beavatkozást igénylő eljárás.

42. §  A  szolgáltatónak rendelkeznie és alkalmaznia kell olyan szűrőrendszert, amely biztosítja a  pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű 
végrehajtását (a továbbiakban: szankciós szűrőrendszer).

43. §  A szolgáltató a szankciós szűrőrendszer keretében automatikus szűrést alkalmaz, ha a szolgáltató ügyfeleinek száma 
a tárgyévet megelőző év végén meghaladta az ezret, egyéb esetben a szolgáltató manuális szűréssel is biztosíthatja 
a  pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok késedelem nélküli 
végrehajtását.

44. § (1) A  szolgáltató köteles a  szankciós szűrőrendszer működése, illetve a  kiszűrt ügyfél, tényleges tulajdonos, 
a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott és a képviselő, valamint ügylet elemzése és értékelése vonatkozásában 
belső eljárásrendet készíteni.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott belső eljárásrendet a szolgáltató köteles írásban rögzíteni, naprakészen tartani 
és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani a felügyeleti tevékenység gyakorlása során.

 (3) A szankciós szűrőrendszer belső eljárásrendje legalább az alábbi feltételeknek felel meg:
a) dokumentálja a  szolgáltató által használt keresési logikákat, az  azok alapjául szolgáló feltételezésekkel, 

paraméterekkel,
b) biztosítja az  adatok integritását, pontosságát és minőségét annak érdekében, hogy a  szankciós 

szűrőrendszeren pontos és teljes adatok menjenek keresztül,
c) rögzíti a releváns adatokat tartalmazó összes adatforrást,
d) biztosítja a  szankciós szűrőrendszer megtervezéséért, működtetéséért, teszteléséért, beüzemeléséért 

és folyamatos felügyeletéért, valamint az  esetkezelésért, felülvizsgálatért és a  találatok és lehetséges 
bejelentések tekintetében hozott döntésekért felelős szakképzett alkalmazottak vagy külső tanácsadók 
rendelkezésre állását,

e) rögzíti az elemző és értékelő folyamat során alkalmazott határidőket,
f ) olyan vizsgálati protokollokat tartalmaz, amelyek részletesen bemutatják, hogy a  szankciós szűrőrendszer 

által generált figyelmeztetéseket milyen módon kell megvizsgálni, milyen módon kell dönteni afelől, hogy 
mely találatok kerüljenek bejelentésre, ki a  felelős az  ilyen döntés meghozataláért, valamint hogy milyen 
módon kell a döntéshozatali eljárást dokumentálni,

g) biztosítja a  folyamatos vizsgálatát a  szűrési logikának és az  azok alapjául szolgáló szabályoknak, 
paramétereknek, és

h) automatikus szűrőrendszer esetén lehetővé teszi a szankciós szűrőrendszer teljes folyamatát nyomon követő, 
valamint a bevezetését megelőző és azt követő tesztelését, csakúgy, mint az időszakos tesztelések elvégzését 
az  irányítás, adatok leképezése, ügyletek azonosítása, keresési logikák, szűrési modellezés, valamint bevitt 
adatok és az eredmények vizsgálatával.

45. § (1) A szolgáltató az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekre vonatkozó 
szűrést folyamatosan végzi. A  szűrés folyamatosságát huszonnégy órát meghaladóan akadályozó körülmény 
szolgáltató tudomására jutásáról és az  ennek kiküszöbölésére foganatosított, illetve foganatosítani tervezett 
intézkedésekről a  szolgáltató haladéktalanul, elektronikus formában, az  ERA rendszeren keresztül tájékoztatja 
az MNB-t.

 (2) A szolgáltató a kiszűrt találatokat elemzi és értékeli.
 (3) A kiszűrt találatok elemzésének és értékelésének folyamatát a szolgáltató úgy dokumentálja, hogy a szolgáltató által 

végrehajtott intézkedés eredménye és az az alapján hozott döntés utólag rekonstruálható legyen.
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11. A képzési program

46. § (1) A  szolgáltató a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint 
az  Európai Unió és az  ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő 
tevékenység ellátásában részt vevő szolgáltató vezetőjét és foglalkoztatottját (a  továbbiakban együtt: 
foglalkoztatott) ebben a  munkakörben történő alkalmazását megelőzően vagy a  belépést követő harminc napon 
belül képzésben részesíti (a továbbiakban: megelőzési képzés), és részére a belépés évét követően évente legalább 
egy alkalommal továbbképzést szervez (a továbbiakban együtt: képzés). A képzés része a szolgáltató által szervezett 
írásbeli vizsga, ideértve az elektronikus rendszereiben lebonyolított vizsgát is.

 (2) A  foglalkoztatott pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint 
az  Európai Unió és az  ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő 
tevékenység ellátásában csak az  (1)  bekezdésben meghatározott képzéssel összefüggő sikeres vizsgát tett 
munkatárs felügyelete mellett vehet részt mindaddig, amíg a  megelőzési képzésen megszerzett ismeretekről 
a szolgáltató által szervezett vizsgát sikeresen nem teljesíti.

 (3) A szolgáltató a képzések tartására csak olyan személyt vehet igénybe, aki
a) szakirányú felsőfokú – így különösen jogi, közgazdasági, pénzügyi vagy informatikai – végzettséggel, 

valamint
b) legalább hároméves,

ba) a  Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónál belső ellenőrzési vagy megfelelőségi (compliance) 
feladatokat ellátó területen szerzett szakmai gyakorlattal vagy

bb) a  Pmt. 5.  §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szervnél a  Pmt. hatálya alá tartozó felügyeleti 
tevékenység ellátása területén szerzett szakmai gyakorlattal

rendelkezik.
 (4) A  szolgáltató az  egyes munkakörök betöltéséhez szükséges mélységű képzési programot állít össze, a  képzési 

program az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges témaköröket tartalmazza.
 (5) A szolgáltató a képzések, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgák anyagát, a képzések időpontját és a  résztvevők 

névsorát, a  vizsga javítókulcsát, a  vizsgázók névsorát és vizsgázónként a  vizsgaeredményeket visszakereshető 
módon nyilvántartja és a vizsga napjától számított öt évig őrzi.

 (6) A szolgáltató Pmt. 63. § (5) bekezdése szerint meghatározott vezetője felelős a képzés programjának kidolgozásáért, 
a  megelőzési képzés határidőben történő megszervezéséért, a  foglalkoztatott képzésen történő részvételi 
lehetőségének biztosításáért, az  (5)  bekezdésben meghatározott adatok visszakereshető módon történő 
nyilvántartásáért, valamint a (2) bekezdésben foglaltak betartásának ellenőrzéséért.

 (7) A  csoportszintű politikák és eljárások kidolgozása során a  szolgáltató figyelembe veszi az  (1)–(6)  bekezdésben 
foglaltakat.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 36. § (1) bekezdés f ) és g) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Hatályát veszti a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 

végrehajtásának az  MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az  Európai Unió és az  ENSZ  Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti 
szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 
45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról

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

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. 
(III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról 
szóló 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelettel (a  továbbiakban: Módr16.) megállapított rendelkezéseit a  Módr16. 
hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

4. §  Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 107. és 108. sora.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelethez

 1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(G

Kifizetésben részesülők köre)

(5)
Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a temetők tulajdonosa vagy a temetők üzemeltetését, fenntartását végző, továbbá az emlékhellyé nyilvánítással érintett ingatlanok 
esetén a tulajdonos, a vagyonkezelő vagy az ingatlant használó gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, költségvetési szerv

 2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

ÁHT 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre 

bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

31. 367217

30/1/28/1 
Ösztöndíj- 
program 
támoga- 
tása

Az előirányzat célja, hogy 
lehetőséget biztosítson 
felsőfokú tanulmányok 
folytatására magyarországi 
képzési helyeken olyan 
keresztény fiatalok  
(18–30 év) számára, akik 
saját országukban vallási 
üldöztetésnek vagy 
fenyegetésnek vannak kitéve. 
Az előirányzat felhasználása 
az „Ösztöndíjprogram 
Keresztény Fiataloknak” 
elnevezésű 
ösztöndíjprogramról és 
a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló  
51/2007. (III. 26.)  
Korm. rendelet módosításáról 
szóló 120/2017. (VI. 1.)  
Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 120/2017. 
(VI. 1.) Korm. rendelet] 
rendelkezései szerint történik.

költségvetési 
szerv, magyar 
felsőoktatási 
intézmény, 
Tempus 
Közalapítvány, 
Hungary Helps 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

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

előleg 
biztosítható

egyösszegű 
vagy 
időarányos 
vagy teljesítés-
arányos 
részletekben 
történő 
kifizetéssel

szerződés 
vagy 

megállapodás 
szerint

Az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 

alapján, 
a költségvetési 

támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül

–
igénybe 
vehető

–
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Az előirányzat fedezetet 
biztosít a Tempus 
Közalapítvány, illetve 
a Hungary Helps 
Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak 
a 120/2017. (VI. 1.) 
Korm. rendeletben 
meghatározott közfeladatai 
ellátására. A költségvetési 
támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható.

 3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 78a. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

ÁHT 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre 

bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

78a. 359106
30/1/64. Tihanyi 
Alapítvány pénzbeli 
vagyoni juttatása

Az előirányzat terhére 
a Tihanyi Alapítvány 
részére a vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 
2019. évi XIII. törvény 
(a továbbiakban: Vatv.)  
10/A. §-a szerinti pénzbeli 
vagyoni juttatás nyújtható.

Tihanyi Alapítvány

A Kormány 
a Vatv.  
10/A. §-a szerinti 
vagyonjuttatásra 
vonatkozó 
egyedi döntése 
alapján 
megállapodással

–
egyösszegű 
kifizetéssel

– – – – –
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Az emberi erőforrások minisztere 30/2020. (VIII. 25.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 30/2020. (VIII. 25.) EMMI rendelethez

Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 88–294. sorral egészül ki:

[A B

1.
Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, 

illetve külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név]

88. 1-Aminoindan 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine

89. N-methyl-2AI N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

90. M-ALPHA 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine

91. Thiopropamine 1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

92. 2-APB 1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine

93. 2-MAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine

94. 2-EAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine

95. 5-MeO-DIBF
N-[2-(5-methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)
propan-2-amine

96. 2-MABB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amine

97.
1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanamine

1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

98. BOH-PHP 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-ol

99. 2-MeO-Ketamine 2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone

100.
Methoxetamine brominated 
derivative

2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

101. 3MeO-PCMo 4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine

102. Benocyclidine 1-[1-(benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine

103. Tiletamine 2-(ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone

104. deschloro-N-ethyl-ketamine (O-PCE) 2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanone
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105. 3-MeO-PCMMo 4-[[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl]morpholine

106. 3-HO-PCE 3-[1-(ethylamino)cyclohexyl]phenol

107. 3-HO-PCP 3-(1-piperidin-1-ylcyclohexyl)phenol

108. Methoxpropamine 2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one

109. Etizolam
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f ][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

110. Pyrazolam
8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

111.
Alprazolam triazolobenzophenone 
derivative

[2-[3-(aminomethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-5-
chlorophenyl]phenyl-methanone

112. Meclonazepam
5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-
benzodiazepin-2-one

113. Deschloroetizolam
2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f ][1,2,4]triazolo[4,3-a]
[1,4]diazepine

114. Nifoxipam
5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

115. Clonazolam (Clonitrazolam)
6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

116. Adinazolam
1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine

117. Metizolam
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f ][1,2,4]triazolo[4,3-a]
[1,4]diazepine

118. Nitrazolam
1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

119. Cloniprazepam
5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

120. Cinazepam
4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-
benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid

121. 3-hydroxyphenazepam
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-1,4-
benzodiazepin-2-one

122. Fonazepam 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

123. 4-chlorodiazepam 7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

124. Flunitrazolam
6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

125. Bromazolam
8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

126. Norfludiazepam 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one

127. Ro 07-4065
7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-
benzodiazepin-2-one

128. Thionordazepam 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione

129. Methyl clonazepam 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

130. Fluclotizolam
2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f ][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

131. Flualprazolam
8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

132. Clobromazolam
8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine

133. Bentazepam
5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]
diazepin-2-one
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134. CP 47,497 5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol

135. AM-1220 Azepane Isomer
[1-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-1H-indol-3-yl]-1-
naphthalenyl-methanone

136. Org 27569
5-chloro-3-ethyl-N-[2-[4-(1-piperidinyl)phenyl]
ethyl]-1H-Indole-2-carboxamide

137. Org 27759
N-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]
ethyl]-3-ethyl-5-fluoro-1H-Indole-2-carboxamide

138. Org 29647
N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-
carboxamide

139. HU-331
3-hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl)-5-pentyl-
1,4-benzoquinone

140. WIN 55212-2
[(3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)
pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-naphthalenyl-methanone

141. AB-005 azepane isomer
[1-(1-methylazepan-2-yl)indol-3-yl]-(2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl)methanone

142. 4-HTMPIPO 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one

143. URB-597 3’-carbamoylbiphenyl-3-yl cyclohexylcarbamate

144. JTE-907
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-hydroxy-7-methoxy-8-pentoxy-
quinoline-3-carboxamide

145. LY2183240
5-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-
carboxamide

146.
1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-
ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-
1H-benzimidazol-5-carboxamide

1-(cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)
methyl]-N,N-diethyl-benzimidazole-5-carboxamide

147.
AM-2201 benzimidazole analogue 
(FUBIMINA)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-yl)
methanone

148.
5F-AB-FUPPYCA 
(5F-5,3-AB-PFUPPYCA)

2-[[1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]
formamido]-3-methylbutanamide

149. 5F-PY-PICA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone

150. 5F-PY-PINACA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone

151.
AB-CHMFUPPYCA 
(3,5-AB-CHMFUPPYCA)

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-
fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

152. MDMB-CHMCZCA
9-(cyclohexylmethyl)-N-(1-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-propyl)
carbazole-3-carboximidic acid

153. 5F-PCN
1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]
pyridine-3-carboxamide

154. EG-2201 (9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

155. MDA 19 N-[(Z)–(1-hexyl-2-oxo-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

156. MO-CHMINACA
1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 
1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate

157. MDMB-PCZCA
methyl 3,3-dimethyl-2-[(9-pentylcarbazole-3-carbonyl)amino]
butanoate

158. 5F-3,5-AB-PFUPPYCA
N-(1-carbamoyl-2-methyl-propyl)-2-(5-fluoropentyl)-5-(4-
fluorophenyl)pyrazole-3-carboxamide

159. CUMYL-4CN-B7AICA
1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrrolo[2,3-b]
pyridine-3-carboxamide

160. 5F-MDMB-P4AICA
methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonyl]
amino]-3,3-dimethyl-butanoate



6138 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 194. szám 

161. 5F-MDMB-P7AICA
methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]
formamido}-3,3-dimethylbutanoate

162. 5F-AB-P7AICA
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

163. 2F-QMPSB
quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl)
sulfonyl]-4-methylbenzoate

164. 5F-A-P7AICA
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]
pyridine-3-carboxamide

165.
3’,4’- Methylenedioxy-alpha-
methylPPP (MDMPP)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one

166.
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-
2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)
ethan-1-one

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone

167. alpha-PPP-MeO 3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one

168.
3,4-Dichloro-N,N-
cyclohexylmethylmethcathinone

2-[cyclohexyl(methyl)amino]-1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1-one

169. TH-PBP
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)
butan-1-one

170.
alpha-pyrrolidinocyclohexylphenone 
(alpha-PCYP)

2-cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one

171. 2-Me-DMT N,N-dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine

172. AL-LAD
(8β)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propenyl)-ergoline-8-
carboxamide

173. McPT N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine

174. alpha-TMT 1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine

175. 1P-ETH-LAD
N,N,7-triethyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide

176. 5-MeO-pyr-T 5-methoxy-3-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-3H-indole

177. Lysergic acid methyl ester
methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxylate

178. 4-HO-McPT 3-[2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol

179. 4-PrO-DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate

180. Butorphanol 17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol

181. U-49900 3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide

182. U-51754
2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)
cyclohexyl]-N-methyl-acetamide

183. Benzodioxole-fentanyl
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-1,3-benzodioxole-5-
carboxamide

184. 3-phenylpropanoylfentanyl N,3-diphenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide

185. Tetramethylcyclopropanefentanyl
2,2,3,3-tetramethyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]
cyclopropanecarboxamide

186. U-48800
2-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)
cyclohexyl]-N-methyl-acetamide

187. Thiophenefentanyl
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]
thiophene-2-carboxamide

188. Benzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-propanamide

189. Bromadoline 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]benzamide

190. Acetylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide

191. Benzoylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide
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192. 4-hydroxybutyrfentanyl / 4-HO-BF
N-(4-Hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
butanamide

193. isopropyl-U-47700
3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)
benzamide

194. U-50488
2-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylcyclohexyl)
acetamide

195. 3,4-methylenedioxy-U-47700
N-[2-(dimethylamino)
cyclohexyl]-N-methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxamide

196. 4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl
N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-(4-fluorophenyl)
cyclopropanecarboxamide

197. Furanylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide

198. 2-methylacetylfentanyl N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide

199. N-methyl U-47931E 4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide

200. Piperidylthiambutene 1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine

201. 2-methyl-AP-237 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

202. AP-237 1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

203. Furanyl UF-17 N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide

204. 2F-viminol
2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]
ethan-1-ol

205. isotonitazene
N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]
methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine

206. Iso-ethcathinone 1-(ethylamino)-1-phenylpropan-2-one

207. 5-HTP 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid

208. Ostarine
3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)
phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide

209. 4-Fluoroephedrine 4-fluoro-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol

210. 4-methylphendimetrazine 3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine

211. Mebroqualone 3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

212. W-15
4-chloro-N-[(2E)-1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene]
benzenesulfonamide

213. sibutramine 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-1-amine

214. Embutramide N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide

215.
Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide 
(LSZ)

[(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-
9-yl]-[(2S,4S)-2,4-dimethylazetidin-1-yl]methanone

216. Noopept ethyl ({[(2S)-1-(phenylacetyl)pyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino)acetate

217. Mesembrine
3a-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-methyl-2,3,4,5,7,7a-
hexahydroindol-6-one

218. Orphenadrine N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine

219. Ephenidine (NEDPA) N-ethyl-1,2-diphenylethanamine

220. NPDPA N-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amine

221. W-18
4-chloro-N-{(2E)-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylidene}
benzenesulfonamide

222. Adrafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide

223. Afloqualone 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one

224. Modafiendz 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide

225. Methylmethaqualone 3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

226. Flibanserin
1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]
ethyl]-2H-Benzimidazol-2-one
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227. 4-methylpentan-2-amine (DMBA) 4-methylpentan-2-amine

228. Modafinil sulphone 2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide

229. N-methyl aminorex derivative 3-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-imine

230. 3,4-DMAR 3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine

231. 4-MPH 3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine

232. Phenetrazine 3-ethyl-2-phenylmorpholine

233. Epirocaine 2-methyl-2-(propylamino)propyl benzoate

234. Modafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide

235. Iso-phenmetrazine 5-methyl-2-phenylmorpholine

236. Phenmetetrazine 4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine

237. 3F-Phenetrazine 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine

238. Bromantane N-(4-bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine

239. Viloxazine 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine

240. Fladrafinil 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-hydroxyacetamide

241. PDM-35 3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine

242. 3,6-DMPM 3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine

243. 3-methylphenmetrazine 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine

244. G-130 5,5-dimethyl-2-phenyl-morpholine

245. Methylmorphenate methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetate

246. PRE-084 2-(morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate

247. NDTDI
N,N-diethyl-3-[methyl-[(4R)-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[cd]indol-4-yl]
amino]propanamide

248. Ru-28306 N,N-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[cd]indol-4-amine

249. Octodrine 6-methylheptan-2-amine

250. 1,4-DMAA 5-methylhexan-2-amine

251. 2F-Phenmetrazine 2-(2-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

252. Troparil methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate

253. N-methyl-cyclazodone 2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon

254.
para-fluoro-4-methylaminorex / 
4-FPO

5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

255. Bisfluoromodafinil 2-[(bis(4-fluorophenyl)methyl)sulfinyl]acetamide

256. WIN 35428
methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]
octane-2-carboxylate

257. alpha-methylephedrine 3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol

258. N-methylephedrine 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol

259. 1B-LSD
4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

260. 2C-B aminorex 5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

261. Pagoclone
2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-
oxohexyl)-1H-isoindol-1-one

262. 4-fluorophenibut 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid

263. Pregabalin methyl ester methyl 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate

264. Xylazine N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine

265. SL-164
5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-
quinazolinone

266. 1cP-LSD
4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

267. Nitromethaqualone 3-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one
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268. Nefiracetam N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide

269. 4-Hydroxyamphetamine 4-(2-aminopropyl)phenol

270. 25I-NBMD
N-(1,3-benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanamine

271. 25I-NB34MD
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanamine

272. 25C-NBF 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethanamine

273. 25C-NBOH 2-({[2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol

274. 25I-NBOH 2-[[2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl]phenol

275. 25B-NBF
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]
ethanamine

276. 25B-NBOH 2-[[2-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl]phenol

277. 1-phenethyl-4-hydroxypiperidine 1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol

278. 7-CDMeOPPAE
7-[2-[[2-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]amino]
ethyl]-1,3-dimethyl-purine-2,6-dione

279. 25E-NBOH 2-({[2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol

280. BOD 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amine

281. Vanoxerine
1-[2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)
piperazine

282. 1-(3-Methylbenzyl)piperazine 1-(3-methylbenzyl)piperazine

283. NSI-189 (4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(isopentylamino)-3-pyridyl]methanone

284. DB-MDBP 1-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine

285. 3,4-CFP 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperazine

286. pBPP 1-(4-bromophenyl)piperazine

287. Ethylphenidate ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

288. HDMP-28 (methylnaphthidate) methyl naphthalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetate

289. Propylphenidate propyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

290. 4-fluoroethylphenidate ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate

291.
methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)
acetate

methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate

292. Glaucine
1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-
dibenzo[de,g]quinoline

293. LSA
(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide

294. Arecoline methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
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A pénzügyminiszter 9/2020. (VIII. 25.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 20/2019. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14., 40. és 41. alpontjában és a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
20/2019. (XII. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
 (3) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 6. sora.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 9/2020. (VIII. 25.) PM rendelethez

A Rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. és 1b. sorokkal egészül ki:

(A B C D E F G H I J K L M N O

Áh
t. 

az
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ító
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m
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m

Jo
gc

ím
cs

op
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t
Jogcímnév Előirányzat célja

Kifizetésben  

részesülők  

köre

Támogatás  

biztosításának  

módja

Támogatási  

előleg

Rendelkezésre  

bocsátás  

módja

Visszafizetés  

határideje
Biztosíték

Kezelő  

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési  

támogatás 

közreműködő  

szervezete)

1a.

Tulajdonosi 
joggyakorlással 
kapcsolatos 
bevételek és 
kiadások

1b. 355851 Tőkeemelések

Az előirányzat célja 
a pénzügyminiszter 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok részére 
tőkeemelés nyújtása.

Gazdasági 
társaságok

Egy összegben 
történő 
kifizetéssel
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2. melléklet a 9/2020. (VIII. 25.) PM rendelethez
„10. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez

XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
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Jogcímnév Előirányzat célja

Kifizetésben  

részesülők  

köre

Támogatás  

biztosításának  

módja

Támogatási  

előleg

Rendelkezésre  

bocsátás  

módja

Visszafizetés  

határideje
Biztosíték

Kezelő  

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési  

támogatás 

közreműködő  

szervezete

2. 271734
Járvány Elleni 
Védekezés Központi 
Tartaléka

A járványügyi 
védekezés 
érdekében 
szükséges 
feladatok

Az államháztartásért 
felelős miniszter 
vagy a Kormány 
döntése alapján

A Kvtv. 4. §  
(6) bekezdése 
alapján az Operatív 
Törzs működése 
ideje alatt, annak 
javaslata alapján  
az államháztartásért 
felelős miniszter 
csoportosíthat át, 
egyéb esetben 
a kiadási cím 
előirányzatának 
felhasználásáról  
a Kormány dönt. 

”
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3. melléklet a 9/2020. (VIII. 25.) PM rendelethez
„11. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM rendelethez

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
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tó
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m

A
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t

Jogcímnév Előirányzat célja

Kifizetésben  

részesülők  

köre

Támogatás  

biztosításának  

módja

Támogatási  

előleg

Rendelkezésre  

bocsátás  

módja

Visszafizetés  

határideje
Biztosíték

Kezelő  

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési  

támogatás 

közreműködő  

szervezete

2. 385484
Gazdaságvédelmi 
programok

A gazdaság 
újraindítása, 
a gazdaság 
védelme 
és egyéb 
fejlesztések 
érdekében 
szükséges 
feladatok

A Kormány döntése 
alapján

Felhasználásáról a 
Kormány dönt.

”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 356/2020. (VIII. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, példaértékű tudományos és oktatói pályája során a matematika 
számos ágán, különösen a kombinatorika, a számelmélet, valamint az algoritmuselmélet területén elért, nemzetközi 
szinten is kimagasló kutatási eredményei elismeréseként
Szemerédi Endre Abel- és Széchenyi-díjas matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,  
a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professor emeritusa részére a

MAGYAR SZENT ISTVÁN REND

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03113-2/2020.

A köztársasági elnök 357/2020. (VIII. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

a magyar–kínai politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére,

több évtizedes jogászi pályafutása során többek között a  jogos védelem új szabályrendjének megalkotása és 
alkalmazása terén elért eredményei, valamint büntetőjogászok nemzedékeinek szakmai fejlődését elősegítő 
publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese részére,

a keresztény, nemzeti, polgári értékrendet képviselő hazai sajtóorgánumok kialakításában és vezetésében vállalt 
kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Liszkay Gábor jogász, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány alapítója részére,
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a kárpátaljai magyar felsőoktatás területén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája, valamint 
odaadó kultúra- és közösségszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

a magyar–német katonai kapcsolatok kialakításában és megerősítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként 
Jörg Vollmer vezérezredes, a NATO Szövetséges Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka részére a

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
katonai tagozata;

a magyar–osztrák kapcsolatok fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Mag. iur. Elisabeth Ellison-Kramer, az Osztrák Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete 
részére,

több évtizedes, kimagasló egyházkormányzói munkája, valamint szerteágazó missziós és diakóniai tevékenysége 
elismeréseként
Takaró Tamás Sándor református lelkipásztor, a  Budapest-Déli Református Egyházmegye nyugalmazott esperese 
részére a

MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;

a Tanulmányi Erdőgazdaság közjóléti és közösségi tevékenységében vállalt aktív szerepe elismeréseként
Kuslits István Tamás, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető erdész-vadásza részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03105-2/2020.
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A köztársasági elnök 358/2020. (VIII. 25.) KE határozata
a Nemzeti Választási Iroda elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 60.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja és (2)  bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Pálffy Ilonának, a  Nemzeti Választási 
Iroda elnökének e  megbízatása – a  miniszterelnök útján tett lemondására tekintettel – a  lemondásban megjelölt 
időponttal, 2020. augusztus 31-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2020. augusztus 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03283-2/2020.

A köztársasági elnök 359/2020. (VIII. 25.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a  Miskolci Egyetemen 
Dr.  Torma András egyetemi tanárt – lemondására tekintettel – a  rektori megbízása alól 2020. augusztus 29-ei 
hatállyal felmentem.

Budapest, 2020. július 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 28.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/02865-2/2020.
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A köztársasági elnök 360/2020. (VIII. 25.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a Szent István Egyetemen 
Dr.  Palkovics László Amand egyetemi tanárt – az  egyetem megszűnésére tekintettel – a  rektori megbízása alól 
2020. augusztus 1-jei hatállyal felmentem.

Budapest, 2020. július 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 31.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/03048-2/2020.

A köztársasági elnök 361/2020. (VIII. 25.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
37.  § (8)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a  Kaposvári 
Egyetemen Dr. Kovács Melinda egyetemi tanárt – az egyetem megszűnésére tekintettel – a  rektori megbízása alól 
2020. augusztus 1-jei hatállyal felmentem.

Budapest, 2020. július 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 31.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/03049-2/2020.
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A köztársasági elnök 362/2020. (VIII. 25.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja 
és 81.  §-a alapján – a  belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Csizmadia Gábor rendőr vezérőrnagy 
hivatásos szolgálati viszonya 2020. augusztus 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.

Budapest, 2020. július 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 23.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02838-2/2020.

A köztársasági elnök 363/2020. (VIII. 25.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Somogyi Zoltán ezredest  
2020. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2020. július 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 21.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/02944-2/2020.
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A köztársasági elnök 364/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1170/3/2020. számú előterjesztésére – Ivanov Cirill 
(névmódosítás előtti neve: Ivanov Kirilo Olekszandrovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1986. április 3.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02984-3/2020.

A köztársasági elnök 365/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1170/3/2020. számú előterjesztésére – Ivanova Angelina 
(névmódosítás előtti neve: Ivanova Angelina Kirilivna; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2012. október 28.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02984-4/2020.
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A köztársasági elnök 366/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1129/3/2020. számú előterjesztésére – Kaszinec Tamara, 
született: Szvirigyuk Tamara (névmódosítás előtti neve: Kaszinec Tamara Volodimirivna, született: Szvirigyuk Tamara 
Volodimirivna; születési hely, idő: Beregsárrét [Szovjetunió], 1965. június 7.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02986-3/2020.

A köztársasági elnök 367/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1116/3/2020. számú előterjesztésére – Divynets 
Vaszil (névmódosítás előtti neve: Divynets Vaszil Ivanovics; születési hely, idő: Veléte [Szovjetunió], 1977. július 30.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 30.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03050-3/2020.
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A köztársasági elnök 368/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a  
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1128/3/2020. számú előterjesztésére – Hám Jaroszláv 
(névmódosítás előtti neve: Hám Jaroszláv Nyikolájevics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1983. július 11.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02957-3/2020.

A köztársasági elnök 369/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1171/3/2020. számú előterjesztésére – Jackánics Mihály 
(névmódosítás előtti neve: Jackánics Mihajlo Mihajlovics; születési hely, idő: Kisrákóc [Szovjetunió], 1973. augusztus 24.)  
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02983-3/2020.
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A köztársasági elnök 370/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1169/3/2020. számú előterjesztésére – Kricsfalusi Olga  
(névmódosítás előtti neve: Kricsfalusi Olga Iványivná; születési hely, idő: Darva [Szovjetunió], 1960. február 3.)  
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02985-3/2020.

A köztársasági elnök 371/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1104/3/2020. számú előterjesztésére – Bicska Jaroszlav 
(névmódosítás előtti neve: Bicska Jaroszlav Mihajlovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1980. április 17.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 27.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02856-3/2020.
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A köztársasági elnök 372/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1173/3/2020. számú előterjesztésére – Romanov Pál 
(névmódosítás előtti neve: Romanov Pavlo Petrovics; születési hely, idő: Munkács [Szovjetunió], 1978. május 20.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 30.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02981-3/2020.

A köztársasági elnök 373/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1172/3/2020. számú előterjesztésére – Cibik László 
(névmódosítás előtti neve: Cibik László Vasziljovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1977. október 25.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. július 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02982-3/2020.
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A köztársasági elnök 374/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1212/3/2020. számú előterjesztésére – Miller Mihály 
(névmódosítás előtti neve: Miller Mihajlo Jurijovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1987. november 22.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03169-3/2020.

A köztársasági elnök 375/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1237/3/2020. számú előterjesztésére – Jankosztyi Sándor 
(névmódosítás előtti neve: Jánkosztyi Alekszándr Alekszándrovics; születési hely, idő: Munkács [Szovjetunió], 1979. 
szeptember 24.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03171-3/2020.
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A köztársasági elnök 376/2020. (VIII. 25.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1238/3/2020. számú előterjesztésére – Domiscse Larisza, 
született: Jovzsij Larisza (névmódosítás előtti neve: Domiscse Larisza Fedorivna, született: Jovzsij Larisza Fedorivna; 
születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1971. július 28.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03173-3/2020.

A Kormány 1551/2020. (VIII. 25.) Korm. határozata
az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030 elfogadásáról

A Kormány a 2021–2030 közötti időszak köznevelési fejlesztéseinek megalapozása érdekében
 1. elfogadja az  Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030 elnevezésű dokumentumot 

(a továbbiakban: az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030);
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 

2021–2030-ban foglalt célok megvalósítása érdekében
a) gondoskodjon az általa vezetett minisztérium és az  irányítása alá tartozó költségvetési szervek munkájának 

összehangolásáról, valamint
b) a köznevelés középtávú fejlesztési forrásainak tervezése és felhasználása során igazodjon az  Európai Unió 

számára készített köznevelési stratégia 2021–2030 célrendszeréhez;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert, valamint az  innovációért és technológiáért felelős 
minisztert, hogy Magyarország 2021–2027 közötti európai uniós fejlesztési forrásainak tervezését az  Európai Unió 
számára készített köznevelési stratégia 2021–2030-ban foglalt célkitűzésekkel összhangban végezzék el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos
 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételéről a kormányzati portálon keresztül gondoskodjon.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1552/2020. (VIII. 25.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a HIT Gyülekezete közötti, az egyház közfeladat-ellátásáról, társadalmi és 
közéleti tevékenységéről szóló szerződés megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

A Kormány
 1. e határozat 1.  mellékleteként közzéteszi a  Magyarország Kormánya és a  HIT Gyülekezete között 2020. július 24. 

napján létrejött Szerződést, ezzel egyidejűleg a  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az  egyházakról szóló 
1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházzal kötendő megállapodásról szóló 2066/2006. (IV. 3.)  
Korm. határozatot visszavonja;

 2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Szerződésben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1552/2020. (VIII. 25.) Korm. határozathoz

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A HIT GYÜLEKEZETE KÖZÖTTI, AZ EGYHÁZ KÖZFELADAT-ELLÁTÁSÁRÓL, 
TÁRSADALMI ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

ELSŐ FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely
 (1) Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) és a  HIT Gyülekezete (a továbbiakban: Egyház), mint 

bevett egyház, (a továbbiakban együttesen: Felek) azzal a  szándékkal, hogy rögzítsék azokat a  kormányzati és 
egyházi feladatokat, amelyek a  Felek közötti együttműködést meghatározzák, továbbá mivel az  Egyház köz- és 
felsőoktatási közszolgálati tevékenységének támogatása tárgyában 2006. április 19-én köttetett megállapodás óta 
az  Egyház közfeladat- ellátó, valamint társadalmi és közéleti tevékenysége tovább bővült, az  Egyház közfeladat-
ellátásáról, társadalmi és közéleti tevékenységéről a  Felek – a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.)  
9. § (2) bekezdése szerinti – szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek.

 (2) A  Magyar Állam az  Egyházat 1989. évben a  vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi XLIII. tc. 7.  §-a és 8.  §-a 
alapján törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította, majd a  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint 
az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján a bíróság egyházként nyilvántartásba vette, az Ehtv. alapján bevett 
egyháznak minősül.

 (3) A  Kormány elismeri és értékeli az  Egyház erkölcsi, szellemi értékhordozó és közösségteremtő tevékenységét, 
továbbá a nemzet erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit.

2. Cikkely
A Kormány elismeri és tiszteletben tartja az Egyház önállóságát, önkormányzatát. Irányítására, felügyeletére szervet 
nem hoz létre, valamint biztosítja az Egyház számára a jövőben is a zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát, és 
elősegíti a társadalmi súlyának megfelelő megjelenését a nemzeti közintézményekben.
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MÁSODIK FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

I. Hitéleti feladatok

3. Cikkely
 (1) Az  Egyház a  hitelvei szerint gondoskodik hitéleti tevékenységének körében istentiszteletek, vallási cselekmények 

és szertartások végzéséről, a  vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és tanításáról. 
Ennek megjelenítésére az Egyház saját fórumain kívül tömegtájékoztatási eszközöket is igénybe vesz, és él a szabad 
véleménynyilvánítás gyakorlását előmozdító egyéb törvényes eszközökkel, lehetőségekkel, ideértve az evangélium 
közterületen történő hirdetését is a gyülekezési jog alapján.

 (2) A Kormány elismeri és tiszteletben tartja, hogy az Egyház intézményeinek szervezése, létrehozása és működtetése 
során saját hitelveit érvényesíti.

4. Cikkely
 (1) Az  Egyház a  vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti az  olyan 

köznevelési, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
kulturális intézményeken belüli részvételét, melyek nem az  Egyház fenntartásában működnek, továbbá azt, 
hogy a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti jogviszonyban állók számára szolgálatteljesítésük során lehetővé váljon az  istentiszteleteken, vallásos 
szertartásokon és cselekményekben való részvétel azok számára, akik ezt igénylik. A  Kormány elismeri és 
a törvényes keretek között lehetővé teszi az Egyház ilyen irányú tevékenységét is.

 (2) Az  Egyház feladatának tekinti, hogy a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti jogviszonyban állók számára 
szolgálatteljesítésük során lehetővé váljon az  istentiszteleteken, vallásos szertartásokon és cselekményekben való 
részvétel azok számára, akik ezt igénylik. A Kormány elismeri és a jogszabályi keretek között lehetővé teszi az Egyház 
számára, hogy felkérés esetén kisegítő tábori lelkészi szolgálat ellátásában részt vegyen.

 (3) Az  Egyház feladatának tekinti, hogy a  büntetés-végrehajtási intézetekben – a  szervezetek működési rendjével 
összhangban – lehetővé váljon az  istentiszteleteken, vallásos szertartásokon és cselekményekben való részvétel 
azok számára, akik ezt igénylik. A Kormány elismeri és a jogszabályi keretek között lehetővé teszi az Egyház számára, 
hogy kisegítő börtönlelkészi szolgálat ellátásában részt vegyen.

 (4) Az Egyház feladatának tekinti, hogy a kórházakban – azok működési rendjével összhangban – az erre igényt tartó 
betegek számára kórházlelkészi szolgálatot végezzen. A Kormány elismeri és a jogszabályi keretek között lehetővé 
teszi az Egyház számára, hogy a kórházlelkészi szolgálat ellátásában részt vegyen.

 (5) Tekintettel arra, hogy az  Egyház a  hitéleti tevékenységét illetően önfenntartó egyházmodellt követ, a  kisegítő 
tábori-, a  kisegítő börtön-, és a  kórházlelkészi szolgálatának végzéséhez költségvetési támogatást nem kíván 
igénybe venni.

II. Közcélú tevékenységek

5. Cikkely
 (1) A Kormány elismeri, és nagyra értékeli, hogy az Egyház hitéleti feladatain túl közcélú feladatok elvégzésében vesz 

részt, ezért az Egyháznak az általa végzett közcélú feladatokban való részvételére tekintettel sajátos jogosultságokat 
biztosít. Az  egyházi közfeladat-ellátási tevékenységek finanszírozásának megállapítása az  állami intézményekre 
vonatkozó általános szabályok, az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló  
1997. évi CXXIV. törvény, az Ehtv., és a Magyarországon működő más bevett egyházakkal kötött megállapodások, 
valamint a Szerződés rendelkezéseinek együttes alkalmazásával történik.

 (2) Az  Egyház feladatának tekinti a  hitelveinek megfelelő szellemi és erkölcsi igényesség jegyében bölcsődei, 
köznevelési és felsőfokú, illetve szakképző intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, a  családi életre 
nevelést, továbbá a nem az Egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményekben is a hit- és erkölcstan 
tantárgy oktatását.

 (3) A Kormány tiszteletben tartja az Egyháznak azt a jogát, hogy hitelveit és meggyőződését taníthassa.
 (4) A  Kormány tiszteletben tartja az  Egyházhoz tartozó szülőknek azt a  jogát, hogy gyermekeik vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek.
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6. Cikkely
 (1) Az Egyház feladatának tekinti a rászorulók – erejéhez és lehetőségeihez mért – segítését, ennek érdekében karitatív 

szolgálatot végez.
 (2) Az Egyház a hitelveiből fakadóan feladatának tekinti az olyan karitatív, felzárkózási, szociális, egészségügyi, család-, 

gyermek- és ifjúságvédelmi és sporttevékenységet folytató, illetve környezetvédelemmel foglalkozó intézmények 
alapítását, fenntartását és működtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megőrzéséhez.

III. Közéleti és társadalmi feladatok

7. Cikkely
 (1) Az  Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni, segíti a  külhoni és 

a  diaszpórában élő magyarság identitásának, valamint magyar anyanyelvének és kultúrájának megőrzésére és 
fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit. Szükség esetén jószolgálati, közvetítői feladatokat lát el.

 (2) A Kormány a külhoni és a diaszpórában élő magyarsággal tartandó tanácskozásokra az Egyházat meghívja.

8. Cikkely
Az Egyház kész arra, hogy eseti felkérésre – hitelveivel összeegyeztethető és szervezetéhez illeszkedő, teherbíró 
képessége által lehetővé tett – állami, önkormányzati feladatok – különösen elemi csapásoktól, természeti- és 
társadalmi katasztrófáktól sújtottak ellátása – megoldásában közreműködjön.

9. Cikkely
 (1) Az Egyház a  hitelveinek, a kereszténység erkölcsi és társadalomszervezési elveinek megfelelően az  európai állam- 

és társadalomszervezés alapjául szolgáló, a magyar társadalom számára meghatározó értékeket képvisel, amelyeket 
tömegtájékoztatási eszközök, könyv- és lapkiadás révén is megjeleníteni igyekszik.

 (2) A  Kormány természetesnek tartja, hogy az  Egyház közéleti kérdésekben is él a  mindenkit megillető 
véleménynyilvánítási szabadsággal. A Szerződés 17. Cikkelyében meghatározott esetekkel kapcsolatos jogalkotásba 
történő bevonásával, a  jogszabálytervezetek és a  jogalkotási koncepciók véleményezésének az  Ehtv. 20/D.  §-a 
szerinti lehetőségével és más módon elősegíti, hogy az  Egyház a  társadalom széles nyilvánosságát az  egész 
társadalom érdekében végzett szolgálatához méltóan érhesse el.

HARMADIK FEJEZET
AZ EGYHÁZ HITÉLETI, KÖZCÉLÚ ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK A MAGYAR ÁLLAM ÁLTALI ANYAGI 
TÁMOGATÁSA

10. Cikkely
Az Egyház saját szabályai szerint adományokat kér és gyűjt, amelyekről az állami, önkormányzati és közigazgatási 
szervek adatokat nem kérhetnek.

11. Cikkely
 (1) Az Egyház jogosult a magánszemélyek akaratnyilvánítása, nyilatkozata alapján a központi költségvetés bevételeinek 

törvényben meghatározott módon számított részére, amelyet az Egyház a belső szabályai szerint használhat fel.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti számított összeg alapja a  személyi jövedelemadóról szóló törvény és a  személyi 

jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján 
a befizetett személyi jövedelemadó 1 százaléka (a továbbiakban: szja 1 százaléka).

 (3) Az  Egyház hitéleti tevékenységének támogatása érdekében a  magánszemélyek által az  Egyháznak felajánlott,  
(1) és (2) bekezdés szerinti összeg és annak az állampolgári nyilatkozatok számának arányában történő kiegészítése 
az Egyház részére folyósításra kerül.

 (4) A Kormány garantálja az Egyháznak – illetve a többi bevett egyháznak, valamint a törvényben meghatározott külön 
állami célnak – az szja 1 százalékát akkor is, ha az (1) bekezdés alapján az állampolgárok ennél kevesebbet ajánlanak 
fel közvetlenül. Ha az (1) bekezdés alapján az Egyháznak és a többi bevett egyháznak, valamint a külön állami célnak 
közvetlenül felajánlott összeg együttesen nem éri el az  szja 1 százalékát, a  különbözetet a  központi költségvetés 
az Egyháznak, a többi bevett egyháznak és a külön állami célnak a felajánlók számának arányában folyósítja.
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 (5) Az  állampolgári felajánlás rendszerét érintő módosításokról a  Kormány az  Egyházzal haladéktalanul egyeztetést 
kezdeményez, és az Egyház álláspontját a módosításoknál figyelembe veszi.

12. Cikkely
 (1) A  Kormány elismeri és értékeli az  Egyház felsőoktatási, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, védelmi, család- és 

ifjúságvédelmi, kulturális, valamint más közösségi szolgáltató tevékenységét. A  Kormány elismeri és tiszteletben 
tartja, hogy az  Egyház által fenntartott, közszolgálati feladatokat végző intézmények az  állami, önkormányzati 
intézményekkel mindenben azonos támogatásra jogosultak. A Kormány elismeri, hogy a hosszútávon fenntartható 
működés feltételeihez szükséges működési forrásra, fejlesztési forrás pályázati lehetőségére az Egyház további, akár 
egyedi eseti támogatásra is jogosult.

 (2) A  Kormány jogalkotó tevékenysége során biztosítja – a  jogszabályok előkészítése során pedig arra törekszik –,  
hogy az  Egyház által fenntartott közszolgálati feladatot ellátó intézmények számára a  hasonló állami, illetve 
önkormányzati intézményekével azonos fejlesztési feltételek érvényesüljenek. A  Kormány egyetért azzal, hogy 
az Egyház a társadalmi súlyának megfelelően jelenjen meg a köznevelés, a felsőoktatás és a kulturális élet területén.

 (3) A Kormány az Egyház szakképzés terén végzett feladatainak elismerésére és támogatására, valamint ezen feladatok 
végzésének kiszámítható megszervezésére tekintettel biztosítja, hogy az  Egyház által fenntartott szakképzési 
alapfeladatot ellátó intézményekben jogszabályban meghatározott keretek között a  szakmai oktatás kezdő 
évfolyamára felvehető diákok száma, valamint az Egyház által fenntartott szakképzési- vagy szakképzést is folytató 
iskolák szakmaszerkezete, az oktatott szakmák az Egyházzal egyeztetve kerülnek meghatározásra.

13. Cikkely
 (1) A  Kormány biztosítja, hogy az  Egyház felsőoktatási intézménye, ideértve az  intézmény által fenntartott 

kollégiumokat és az Egyház által fenntartott diákotthonokat is, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az állami 
felsőoktatási intézményekkel mindenben azonos feltételekkel részesüljön támogatásban.

 (2) A  Kormány az  Egyház felsőoktatási intézményében tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatók számára az  állami 
felsőoktatási intézményekben tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal azonos jogcímeken és azonos 
feltételekkel biztosítja az állami költségvetési támogatást.

 (3) A  Kormány biztosítja, hogy a  Szent Pál Akadémia (a továbbiakban: SZPA) hitéleti képzéseiben – legfeljebb  
600 fős államilag finanszírozott hallgatói létszámkeret erejéig – magyar állami ösztöndíjas hallgatók vehessenek 
részt. Az  SZPA hitéleti képzésének állami támogatása megegyezik a  pedagógusképzési szakok képzési támogatás 
átlagával.

 (4) Az  ebben a  cikkelyben meghatározott létszámot, illetőleg arányt a  Felek csak közös megegyezés esetén 
csökkenthetik. Az SZPA-t, mint intézményt illető képzési (alap) és speciális állami támogatások mértéke nem lehet 
kevesebb évente, mint a  2019-es költségvetési évben ezeken a  jogcímeken külön-külön megállapított állami 
támogatások összege.

 (5) A  Kormány egyetért azzal, hogy az  Egyház az  SZPA keretein belül, az  SZPA 2019/2020-as tanévben hatályos 
működési engedélyében megállapított maximális hallgatói létszám erejéig vagy új felsőoktatási intézmény 
létrehozásával a  teológiai karon kívül új fakultás létrehozásával nem hitéleti, nem hittudományi területen 
felsőoktatási képzéseket indítson az  Egyház által fenntartott szociális intézmények munkatárs-utánpótlásának 
biztosítása érdekében.

14. Cikkely
 (1) A  Kormány az  állami illetve az  önkormányzati intézményekben, köznevelésben, szakképzésben, a  szociális és 

egészségügyi ellátásban dolgozók számára nyújtott személyi juttatásokat és azok növelésének forrását azonos 
feltételekkel biztosítja az Egyház illetve belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményei részére is.

 (2) A Kormány a jogszabályi keretek között biztosítja az Egyház által végzett fakultatív hitoktatás és az állami iskolákban 
az  etika helyett választott hit- és erkölcstan oktatás költségeinek állami finanszírozását, a  hitoktatók díjazását 
illetően a  mindenkori pedagógusbér átlagával azonos mértékben, függetlenül attól, hogy az  oktatás milyen 
fenntartású intézményi keretek között történik; a hit- és erkölcstan tankönyvek vonatkozásában pedig az országos 
tankönyvjegyzékben szereplő etika tankönyvek előállítási költségével azonos mértékben.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Cikkely
A Kormány vállalja, hogy a  Szerződés 13. Cikkely (4)  bekezdése szerinti speciális támogatások összegét évente 
a központi költségvetésben alapul vett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével valorizálja.

16. Cikkely
 (1) A Felek kijelentik, hogy a Szerződés aláírására kellő felhatalmazással rendelkeznek. A jelen szerződés rendelkezései 

az  aláírást követően hatályosak és végrehajthatók. A  Felek kijelentik továbbá, hogy a  jelen szerződés aláírását 
követően a  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján 
nyilvántartásba vett egyházzal kötendő megállapodásról szóló 2066/2006. (IV. 3.) Korm. határozat rendelkezései 
szerint 2006. április 19-én megkötött megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik.

 (2) A Szerződésből eredő költségvetési támogatásokat a Kormány 2021. január 1-jét követően biztosítja.
 (3) A  Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a  Szerződést tartalmazó kormányhatározatot 2020. szeptember 30. 

napjáig közzéteszi a Magyar Közlönyben, továbbá a Szerződés megkötését követően a szerződéses rendelkezések 
érvényre juttatása érdekében a szükséges jogszabályokat 2020. december 31. napjáig a kormányzat megalkotja.

17. Cikkely
A Kormány az  Egyházzal történő előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi, és nem támogatja olyan 
jogszabály megalkotását vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely az Egyházat, annak jogi státuszát, vagy 
a Szerződést érinti, illetve amely az Egyházat, a belső egyházi jogi személyeket, egyházi személyeket vagy az egyházi 
tevékenységet megillető jelenleg hatályos törvényekben foglalt jogokat, kedvezményeket szűkítené. Az  Egyház 
a Szerződésben foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez, és nem támogat.

18. Cikkely
A Felek rögzítik, hogy a  Szerződés módosítására vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel 
kerülhet sor.

Budapest, 2020. július 24.

 Magyarország Kormánya HIT Gyülekezete
 nevében nevében

A Kormány 1553/2020. (VIII. 25.) Korm. határozata
a Magyar Atlétikai Szövetség 2020–2023 közötti időszakra vonatkozó, „Budapest 2023 Zsivótzky Gyula 
Program” szakmai programja megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) „Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program” 

szakmai programjával (a továbbiakban: Program) és annak megvalósítását szolgáló intézkedési tervvel, amelynek 
célja az  atlétikai sportágak népszerűsítése, az  utánpótláskorú igazolt versenyzők számának növelése, valamint 
a  2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő WA Atlétikai Világbajnokságon minél nagyobb létszámú és 
eredményesebb magyar versenyzői szereplés elősegítése;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  Program 2020–2021.  évi 
megvalósításához gondoskodjon 1 195 984 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
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20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók 
megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Program 

megvalósítása érdekében
a) a  2022. évben szükséges 793 876 000 forint rendelkezésre állásáról a  2022. évi központi költségvetés 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
b) a  2023. évben szükséges 765 169 000 forint rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi költségvetés 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Program megvalósítása érdekében, a 2. pont szerinti forrás terhére 
adjon ki támogatói okiratot a Szövetség részére elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen 
felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont alapján biztosított források rendelkezésre állását követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1554/2020. (VIII. 25.) Korm. határozata
a paksi labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében
 1.  egyetért a  Paks 2132 és 2133 helyrajzi számú, természetben a  7030 Paks, Fehérvári út 29. szám alatti ingatlanon 

megvalósuló Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) módosított 
műszaki tartalommal történő megvalósításával;

 2.  egyetért azzal, hogy a  Beruházás teljes körű megvalósítása érdekében 150 000 000 forint többletforrás kerüljön 
biztosításra Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére;

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban 
meghatározott cél megvalósítása érdekében 150 075 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 4.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  Önkormányzattal a  Beruházás tárgyában 

megkötött támogatási szerződés módosításáról a  2.  pont szerinti forrás Önkormányzat részére történő folyósítása 
érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



6164 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 194. szám 

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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

A Kormány 1555/2020. (VIII. 25.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2020. évi adományozásáról

Magyarország Kormánya 2020-ban

 1. Bocsi Éva baba- és viseletkészítő népi iparművésznek,
 2. Györgyicze András népzenésznek,
 3. Gulyás Magdolna hímző népi iparművésznek,
 4. Józsa János fazekasmesternek,
 5. Kovács Alajos fafaragó népi iparművésznek,
 6. Sasvári János József fafaragó, bútorfestő népi iparművésznek,
 7. Tankó Anna „Csukuj” hagyományőrző táncosnak,
 8. Türi István népzenésznek,
 9. Újvári Sámuel hagyományőrző táncosnak,
10. Zsoldos István hagyományőrző táncosnak

a Népművészet Mestere díjat adományozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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