Dr. Salgó László Péter

MAGYAR KÖZLÖNY

194. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2018. december 6., csütörtök

Tartalomjegyzék

2018. évi LXXXIV. törvény

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról

34393

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás
kihirdetéséről

34491

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló
Szerződés kihirdetéséről

34493

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári
ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás
kihirdetéséről

34585

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására
vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény
módosításának kihirdetéséről

34601

2018. évi LXXXIX. törvény

Az oktatási nyilvántartásról

34605

2018. évi XC. törvény

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról

34624

2018. évi XCI. törvény

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

34632

2018. évi XCII. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról

34644

2018. évi XCIII. törvény

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

34645

2018. évi XCIV. törvény

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

34646

2018. évi XCV. törvény

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal
összefüggő módosításáról

34655

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról

34656

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló
2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról

34658

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

34664

A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági
Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

34665

2018. évi LXXXV. törvény

2018. évi LXXXVI. törvény

2018. évi LXXXVII. törvény

2018. évi LXXXVIII. törvény

2018. évi XCVI. törvény

2018. évi XCVII. törvény

230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

34392

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

Tartalomjegyzék

35/2018. (XII. 6.) AM rendelet

Az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról

34666

Köf.5030/2018/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 	

34677

513/2018. (XII. 6.) KE határozat

Rektori megbízásról

34683

1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

A 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

34683

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési
kötelezettség mértékének mérsékléséről

34684

A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel
összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

34685

A Modern Városok Program keretében Kaposváron létesítendő, ipari
befektetésekhez tervezett oktatási és innovációs műhely létrehozásához
szükséges támogatás biztosításáról

34688

A Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének,
valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához
szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről

34689

Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további
rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési
Alapból történő támogatásáról

34690

1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

1649/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

II.

34393

Törvények

2018. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2017. évi vitelére vonatkozó költségvetési
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. §

(1) Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) végrehajtását – a 4. §–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer
tekintetében
a)
19 223 259,6 millió forint bevétellel,
b)
21 056 674,8 millió forint kiadással és
c)
1 833 415,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a)
16 044 347,8 millió forint bevétellel,
b)
16 044 347,8 millió forint kiadással,
c)
0,0 millió forint egyenleggel
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a)
2 054 687,7 millió forint bevétellel,
b)
2 440 955,7 millió forint kiadással,
c)
386 268,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a)
1 124 224,1 millió forint bevétellel,
b)
2 571 371,3 millió forint kiadással,
c)
1 447 147,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

2. §		
A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza
a 2017. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. §

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2017. december 31-én fennálló adóssága
28 531,8 milliárd forint.
(2) 2017. december 31-én az államadósság-mutató
a)
számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 977,3 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 355,1 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2017. december 31-én 72,9% volt.
(4) 2016. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a)
számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 26 248,1 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 474,2 milliárd forint.
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2016. év végi
74,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése
követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és
forintadósság-állományából 2017-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a)
2 466 593,0 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
853 413,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c)
194 147,1 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2017-ben
a)
1 773 026,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)
176 051,0 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
c)
24 412,7 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2017-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a)
2 276 413,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
673 560,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c)
564 179,7 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében
118 798,0 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. §

(1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 137 503,4 millió forint összegű
hiányát a KESZ hitelállományából 2018. december 28-ai hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés elengedi a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvény és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény szerinti Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása jogcímek szerinti
visszatérítési kötelezettségéből adódóan keletkezett, a központi költségvetéssel szemben fennálló kamattartozását.
(3) Az Országgyűlés a Magyar Államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt
a)
az ukrajnai Luganskiy Gofrotarnity Kombinat TOV adóssal szemben keletkezett, a K400262 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC002891 kárakta alapján fennálló, 81 793,30 euró összegű,
b)
az ukrajnai Meblevyi Terminal TOV adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC002902 kárakta alapján fennálló, 10 246,60 euró összegű,
c)
a szerbiai SZTR Ekstruder adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó
KC002987 kárakta alapján fennálló, 17 053,18 euró összegű,
d)
a szerbiai EUROPANEL TEAM d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC002933 kárakta alapján fennálló, 22 500,00 euró összegű,
e)
az olaszországi La Sfinge S.N.C. Di Zevino Antonio and C. adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú
biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003027 kárakta alapján fennálló, 47 500,00 euró összegű,
f)
az olaszországi Europlastica E Carta di Bolino Vincenzo adóssal szemben keletkezett, a K400663 számú
biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003029 kárakta alapján fennálló, 27 182,43 euró összegű,
g)
az ukrajnai Kartol TOV adóssal szemben keletkezett, a K400571 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó
KC003088 kárakta alapján fennálló, 50 488,47 euró összegű,
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h)

a nagy-britanniai ISOLUX ASSOCIATES LTD. adóssal szemben keletkezett, a K400504 számú biztosítási kötvény
és a kapcsolódó KC002702 kárakta alapján fennálló, 1 615,00 euró összegű,
i)
az ukrajnai Stimeks TOV adóssal szemben keletkezett, a K400175 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó
KC002935 kárakta alapján fennálló, 30 204,00 USA dollár összegű,
j)
az amerikai egyesült államokbeli QUADRO LLC adósssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC002884 kárakta alapján fennálló, 301 077,12 euró összegű,
k)
az ukrajnai Technotorg TOV adóssal szemben keletkezett, a K400645 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC003081 számú kárakta alapján fennálló, 964 279,80 euró összegű,
l)
a szerbiai Breza Prom d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400540 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC002934 számú kárakta alapján fennálló, 5 787,00 euró összegű
követelésekről 2018. december 31-ei hatállyal lemond.
(4) Az Országgyűlés elengedi a 19940791-2-02 adószámú Pécsi Vasutas Sportkör 2014/2015-ös támogatási időszakra
jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatás fel nem használt részének befizetési
kötelezettségből eredő, a központi költségvetéssel szemben fennálló 81 252 336 forint tartozását.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (továbbiakban: Ny. Alap) 2017. évi
működési kiadásai 1856,6 millió forint 2016. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
10. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a)
2017. évi működési előirányzat-maradványa 1797,2 millió forint, amelyből a 2016. évi előirányzat-maradvány
összege 39,0 millió forint,
b)
2017. évi működési kiadásai 509,0 millió forint 2016. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos
rendelkezések
11. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a)
a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra
199,3 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 719,5 millió forint, egyszeri segélyre 540,1 millió
forint,
b)
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím,
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi
segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 109,6 millió
forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál
1932,2 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 18 976,6 millió forint, az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1200,0 millió forint
felhasználása történt meg.
12. §		
Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló 2017. évi CLXX. törvény 13–15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és
befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
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IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
13. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások
megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2018. december 28-áig
a)
az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi
Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 1,5 millió forintot utaljon
vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b)
az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához
kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,6 millió forintot utalja át a 1003200001457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén
41,7 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási”
számlája javára;
d)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja
át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 7,6 millió forintot térítsen meg a Magyar
Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek
jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000
„Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g)
az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot
utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási
keretszámla” javára;
h)
az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 508,0 millió forintot az E. Alap részére a 1003200000280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,
i)
az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja
jogcímen 0,4 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek
jogcímcsoport javára utaljon vissza.
14. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj”
elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2018. december 28-áig.
15. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 5386,8 millió forint hiányát a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei
és kiadásai fejezet térítse meg 2018. december 28-áig a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 6. Költségvetési
hozzájárulások alcím javára.
16. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2017. évben nem történt kötelezettségvállalás.
17. §

(1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint
a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én
fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014–2020 pénzügyi perspektívában
megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési
finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2017. december 31-én fennálló
kötelezettségvállalási állományt 563 844,6 millió forint összegben hagyja jóvá.
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V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
18. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 7824,8 millió forint összegben igényeltek
– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7459,2 millió forint összegben
mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti,
önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 215,3 millió forint összegben nem jogosultak
e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön
kívülről történő feladatátvétel miatt 280,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

19. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre
a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 2017. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a)
a visszafizetési kötelezettség 1760,1 millió forint,
b)
a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1774,4 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi
önkormányzatokat a 2017. év után 14,3 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó,
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket
ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében
megállapított mértékű, együttesen 12,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2017. december 31-én hatályos
58. §-a alapján 3953,3 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a)
a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 0,2 millió forint,
b)
a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 33,3 millió forint,
c)
a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 3448,5 millió forint,
d)
a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 1,0 millió forint,
e)
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 447,8 millió forint,
f)
a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 22,5 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja
2018. április 5.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1775,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,
aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

20. §		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása
21. §

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (6) bekezdése alapján
– a 2017. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi
támogatástól való eltérés rendezéseként – 5672,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti
meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
jogcímcsoport előirányzata terhére 2018 decemberében.
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(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (3) bekezdése alapján 198,0 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti
meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013.
(XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)–(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §
(2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem
került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának terhére 2018. évben 330,1 millió forint támogatás
illeti meg.
(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó
fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2017. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként –
összesen 41 850,5 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím,
2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2018. év
decemberében.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát
veszti.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez

1. melléklet a 2018. évi ... törvényhez
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1

Országgyűlés Hivatala

1

2 021,0

Országgyűlés hivatali szervei

1

159,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

10 452,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 275,1

Dologi kiadások

5 137,5
77,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 190,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

1 849,1

Beruházások

487,0

Felújítások

8 246,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
19,7

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

225,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

485,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117,9

Dologi kiadások

164,0
18,5

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8

90,9

Beruházások

0,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országgyűlési Őrség

3
1

1,1

9,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 693,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

587,5
8,8

Dologi kiadások

135,9

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

8
4

23,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

8
1
2
3

80,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

2,8

73,0

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

13
14

525,0

Fejezeti tartalék
Steindl Imre program támogatása
1 - 4. cím összesen:

5

4 163,0

160,0

6 529,0

8 451,0

27 806,3

2 201,8

17 827,7

8 845,7

Közbeszerzési Hatóság

1

2 032,4

Közbeszerzési Hatóság

1

13,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

753,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

171,9

Dologi kiadások

496,3

Egyéb működési célú kiadások

650,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

195,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

159,2
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve
5. cím összesen:

8

2017. évi teljesítés
Működési
kiadás
2 071,6

Működési
bevétel
2 032,4

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
354,8

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

876,6

Magyar Szocialista Párt

423,9

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

475,8

Lehet Más a Politika

173,7

Kereszténydemokrata Néppárt

152,7

Együtt - A Korszakváltók Pártja

133,6

Demokratikus Koalíció

132,0

Párbeszéd Magyarországért Párt

106,7
70,8

Magyar Liberális Párt

9

Pártalapítványok támogatása

1
2
3
4
5
8
9
10
11

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

529,7

Táncsics Mihály Alapítvány

234,2

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

266,2

Ökopolisz Alapítvány

67,6

Barankovics István Alapítvány

53,8

Váradi András Alapítvány

41,3

Megújuló Magyarországért Alapítvány

23,6
4,3

Liberális Magyarországért Alapítvány

40,2

Új Köztársaságért Alapítvány
8 - 9. cím összesen:

10

3 806,7

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1

70 165,4

Közszolgálati hozzájárulás
10. cím összesen:

21

70 165,4

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

45,9

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

407,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

98,6
114,8

Dologi kiadások

10,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

40,1

Beruházások
21. cím összesen:

22

631,7

45,9

40,1

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

1,2

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

151,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36,7
129,8

Dologi kiadások

7,7

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

7,7

Beruházások

1,5

Felújítások

15,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
22. cím összesen:

325,6

1,2

24,8

13,7
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

23

2017. évi teljesítés

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

8 036,1

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

14,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 506,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

901,2

Dologi kiadások

1 127,4

Egyéb működési célú kiadások

2 345,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

621,8

Beruházások
Felújítások

75,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

27,0

23. cím összesen:

24

7 880,0

8 036,1

723,8

14,8

Nemzeti Választási Iroda

1

1 017,0

Nemzeti Választási Iroda

1

13,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

696,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

173,5
1 233,7

Dologi kiadások

445,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8
2

565,4

Beruházások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
4

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

531,9

A választási rendszerek működtetése

515,4

Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás
lebonyolítása

372,6

24. cím összesen:

25

3 968,5

1 017,0

568,4

13,5

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

39,4

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

0,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

343,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88,3
194,7

Dologi kiadások

25,8

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

28,0

Felújítások

21,7

25. cím összesen:
I. ORSZÁGGYŰLÉS

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
I. fejezet összesen

651,8

39,4

49,7

0,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

117 307,6

13 373,8

-103 933,8

19 589,3

8 888,0

-10 701,3

0,0

0,0

0,0

136 896,9

22 261,8

-114 635,1

34402
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

II . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1

1,8

Köztársasági Elnöki Hivatal

1
1
2
3
5

1 193,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207,5

Dologi kiadások

584,9
31,7

Egyéb működési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

32,5

Működési költségvetés

122,4

Beruházások
Felújítások

2,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

2
4

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

71,7
26,3

Fejezeti tartalék

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
II. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 089,4

1,8

-2 087,6

152,3

32,5

-119,8

0,0

0,0

0,0

2 241,7

34,3

-2 207,4

34403
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

III . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

5,5

Alkotmánybíróság

1

6,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

1 072,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

260,3

Dologi kiadások

294,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

43,2

Egyéb működési célú kiadások

51,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

77,1

Felújítások

25,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

69,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
III. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 721,4

5,5

-1 715,9

172,4

6,1

-166,3

0,0

0,0

0,0

1 893,8

11,6

-1 882,2

34404
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

IV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1

1,2

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

0,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

848,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

206,6

Dologi kiadások

214,0
42,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8

51,5

Beruházások

6,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 311,3

1,2

-1 310,1

58,3

0,8

-57,5

0,0

0,0

0,0

1 369,6

2,0

-1 367,6

34405
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

V. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1

20,3

Állami Számvevőszék

1

3,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 908,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 390,2

Dologi kiadások

1 329,1
274,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

388,2

Beruházások
Felújítások

0,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
V. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

8 901,6

20,3

-8 881,3

389,3

3,0

-386,3

0,0

0,0

0,0

9 290,9

23,3

-9 267,6

34406
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

VI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VI. BÍRÓSÁGOK
1

3 929,7

Bíróságok

1
1
2
3
4
5

Személyi juttatások

65 750,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 394,7

Dologi kiadások

15 255,3
14,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 672,4

Egyéb működési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

4 379,0

Felújítások

2 440,3
34,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kúria

1

244,7

0,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 509,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

580,3

Dologi kiadások

249,0

Egyéb működési célú kiadások

105,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

2 817,0

Működési költségvetés

60,0

Beruházások

102,9

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1
2
2
3
5

55,3

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója
272,8

Igazságszolgáltatás beruházásai
Kincstári számlavezetési díj

23,9

Igazságszolgáltatás működtetése

15,0

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

28,8

VI. BÍRÓSÁGOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VI. fejezet összesen

3 527,7

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

102 872,0

4 174,4

-98 697,6

10 599,3

2 817,8

-7 781,5

0,0

0,0

0,0

113 471,3

6 992,2

-106 479,1

34407
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

VIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VIII. ÜGYÉSZSÉG
1

352,5

Ügyészségek

1
1
2
3
5
2

31 134,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 375,7

Dologi kiadások

4 225,6

Egyéb működési célú kiadások

1 282,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

91,9

Működési költségvetés

1 418,6

Beruházások
Felújítások

29,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

72,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4
6

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

28,9

19,7

296,1

Fejezeti tartalék

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VIII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

44 343,5

352,5

-43 991,0

1 540,3

91,9

-1 448,4

0,0

0,0

0,0

45 883,8

444,4

-45 439,4

34408
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1
1
2
3
4
5
6

A települési önkormányzatok működésének támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás

1
2
3

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek
utaztatásának támogatása
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék

4
3
1
2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3
4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében
foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és
szakemberek béréhez
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7
4
1

4
5
6
7
8
9
2
1
2
3

1
2
2

96,6
4 891,3
610,3
2 772,0

147 607,2
23 027,5
437,5
4 407,3

14 398,8
35 004,0
54 327,1
22 065,0

1 919,4

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

2 570,8

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

2 851,5

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város
Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak
támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak
támogatása
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő
támogatása
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő
támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott
előadó-művészeti szervezetek támogatása
Színházművészeti szervezetek támogatása

701,1
8 698,5
1 009,2
682,2
682,1
2 020,5
300,0

9 586,1

Táncművészeti szervezetek támogatása

182,9

Zeneművészeti szervezetek támogatása

1 819,7

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

66 815,6

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 759,4

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1

50,9

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1
2
3

5

142 472,5

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
4
5
6
7
8

4 499,6

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi
ellátásának támogatása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak
támogatása
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat
támogatása
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatása
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

1 146,1

Önkormányzati elszámolások

3

Működési
kiadás

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatása
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása
Önkormányzatok rendkívüli támogatása

3
4

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 770,0
15 000,0
2 042,4
249,5
300,0
163,2

3 999,7
9 817,4
2 674,5

3 594,4

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

2

Felhalmozási célú támogatások

1
2

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

2
3
3
4
1
2
3
5
6
9
10
11
12
13
5
4

1
2
7
1
2

2 727,8

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

868,2
3 817,8

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

350,4

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális
intézmények szakmai támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

292,0
136,0

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

370,0

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston
Program)
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

56,9
2 776,9
723,0

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása
Normafa Park kiemelt beruházás támogatása

310,0
656,1

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása

1 883,0

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatása
Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása

175,0
5 832,1

Vis maior támogatás
A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők
bölcsődei pótléka
Kulturális illetménypótlék

5
6

300,0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

1

8
9
10

Kiemelt előirányzat neve

Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

9

2017. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T

Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti
támogatása I.
Dég község feladatainak támogatása
Jászivány község feladatainak támogatása
Egyes önkormányzatok feladatainak 2015. évi döntés szerinti
támogatása II.
Pitvaros község feladatainak támogatása

3 229,7
2 706,6

10,0
5,0

100,0

Tiszaigar község feladatainak támogatása

40,0

Komádi város infrastruktúra fejlesztése

100,0

Göd Város infrastruktúrális fejlesztése

628,8

Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása

110,0
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11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
122,0

Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és
csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása I.
Aggtelek Község feladatainak támogatása

57,0

Ajak Város feladatainak támogatása

200,0

Albertirsa Város feladatainak támogatása

150,0
12,0

Alsózsolca Város feladatainak támogatása

300,0

Baja Város feladatainak támogatása
Bakonynána Község feladatainak támogatása

45,0

Baktalórántháza Város feladatainak támogatása

73,4

Balassagyarmat Város feladatainak támogatása

10,0

Balatonakali Község feladatainak támogatása

26,6

Balatonalmádi Város feladatainak támogatása

120,0

Balatonfüred Város feladatainak támogatása II.

160,0

Balatonmáriafürdő Község feladatainak támogatása

110,0

Balatonszepezd Község feladatainak támogatása II.

100,0
13,0

Balatonszőlős Község feladatainak támogatása

313,0

Balmazújváros Város feladatainak támogatása II.
Balogunyom Község feladatainak támogatása

25,0

Bánd Község feladatainak támogatása

20,0
10,0

Bánokszentgyörgy Község feladatainak támogatása

203,0

Csabdi Község feladatainak támogatása
Bárdudvarnok Község feladatainak támogatása

65,0

Beled Város feladatainak támogatása

40,0

Berkesz Község feladatainak támogatása

60,0

Beszterec Község feladatainak támogatása

60,0

Biharkeresztes Város feladatainak támogatása

15,0

Bihartorda Község feladatainak támogatása

5,0

Biri Község feladatainak támogatása

5,0
3,5

Boconád Község feladatainak támogatása II.

38,0

Bócsa község feladatainak támogatása

5,0

Bocskaikert Község feladatainak támogatása

18,1

Bodmér Község feladatainak támogatása
Boldogkőváralja Község feladatainak támogatása
Bonyhád város feladatainak támogatása
Budakeszi Város feladatainak támogatása
Budapest III. kerület feladatainak támogatása II.
Budapest V. kerület feladatainak támogatása

20,0
674,0
22,5
380,5
1 572,1

Budapest VIII. kerület feladatainak támogatása

400,0

Budapest XI. kerület feladatainak támogatása

500,0

Budapest XVIII. kerület feladatainak támogatása

100,0

Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása

324,5

Budapest IX. kerület feladatainak támogatása

300,0

Bükkaranyos Község feladatainak támogatása

306,7

Cered Község feladatainak támogatása

5,0

Cigánd Város feladatainak támogatása

104,5

Csaholc Község feladatainak támogatása II.
Csákvár Város feladatainak támogatása II.
Csanádalberti Község feladatainak támogatása II.
Csépa Község feladatainak támogatása
Csepreg Város feladatainak támogatása II.

10,0
101,8
40,0
15,0
150,0

Csévharaszt Község feladatainak támogatása

20,0

Csobád Község feladatainak támogatása

10,0
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72
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87
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8
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
200,0

Csopak Község feladatainak támogatása II.

125,0

Csörög Község feladatainak támogatása

1 000,0

Csurgó Város feladatainak támogatása II.
Dabas város feladatainak támogatása

300,0

Dány Község feladatainak támogatása

250,0
5,0

Dég Község feladatainak támogatása II.
Demecser Város feladatainak támogatása

250,0

Dombrád Város feladatainak támogatása

200,0

Döge Község feladatainak támogatása

165,0

Dunaharaszti Város feladatainak támogatása

150,0
13,0

Ecséd Község feladatainak támogatása II.
Emőd Város feladatainak támogatása

400,0

Encs Város feladatainak támogatása

31,0

Encsencs Község feladatainak támogatása

44,1

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

22,0

Erdőkertes Község feladatainak támogatása

12,0

Esztergom Város feladatainak támogatása

65,0

Felcsút Község feladatainak támogatása II.

10,0

Fertőendréd Község feladatainak támogatása

40,6

Fülöpszállás Község feladatainak támogatása

100,0

Füzér Község feladatainak támogatása II.

62,7

Gégény Község feladatainak támogatása

30,4

Gerendás Község feladatainak támogatása

25,0
36,0

Gomba Község feladatainak támogatása

800,0

Gönc Város feladatainak támogatása

1 500,0

Gyál Város feladatainak támogatása
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása II.
Hajdúnánás Város feladatainak támogatása
Harasztifalu Község feladatainak támogatása
Harsány Község feladatainak támogatása
Hegyfalu Község feladatainak támogatása
Hejőkeresztúr Község feladatainak támogatása

60,0
7,5
100,0
3,0
207,0

Hejőpapi Község feladatainak támogatása

20,0

Hejőszalonta Község feladatainak támogatása

20,0

Hercegkút Község feladatainak támogatása
Hodász Nagyközség feladatainak támogatása
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II.

7,4
99,9
2 185,0

Homrogd Község feladatainak támogatása

20,0

Horvátzsidány Község feladatainak támogatása

10,0

Inárcs Nagyközség feladatainak támogatása

15,0

Ipolyvece Község feladatainak támogatása

10,0

Jánosháza Város feladatainak támogatása

43,0

Jánossomorja Város feladatainak támogatása II.

30,0

Jármi Község feladatainak támogatása

60,5

Jászágó Község feladatainak támogatása

15,0

Jászdózsa Község feladatainak támogatása

10,0

Jászivány Község feladatainak támogatása II.

15,0

Kadarkút Város feladatainak támogatása

60,2

Kálmánháza Község feladatainak támogatása

68,8

Kántorjánosi Község feladatainak támogatása

58,0

Kány Község feladatainak támogatása

5,0

Kápolnásnyék Község feladatainak támogatása II.

70,0

Kaposkeresztúr Község feladatainak támogatása

18,0
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Kiemelt előirányzat neve

Kapuvár Város feladatainak támogatása
Karcsa Község feladatainak támogatása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
300,0
8,0

Káva Község feladatainak támogatása

20,0

Kék Község feladatainak támogatása

260,0

Kemecse Város feladatainak támogatása

16,2

Kerekegyháza Város feladatainak támogatása

26,8

Kerékteleki Község feladatainak támogatása
Kesztölc Község feladatainak támogatása
Kétpó Község feladatainak támogatása

4,0
8,0
68,0

Királyhegyes Község feladatainak támogatása

110,0

Kisbér Város feladatainak támogatása II.

185,0

Kiskunhalas Város feladatainak támogatása

400,0

Kistarcsa város feladatainak támogatása
Kisvárda Város feladatainak támogatása II.
Kocsord Község feladatainak támogatása

200,0
1 690,0
5,0

Komádi Város feladatainak támogatása

40,0

Komló Város feladatainak támogatása

385,0

Komoró Község feladatainak támogatása
Konyár Község feladatainak támogatása
Kópháza Község feladatainak támogatása

60,0
6,0
100,0

Kömpöc Község feladatainak támogatása

20,0

Körmend Város feladatainak támogatása

160,0

Kőröstetétlen Község feladatainak támogatása

6,0

Kőszeg Város feladatainak támogatása II.

100,0

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II.

150,0

Kupa Község feladatainak támogatása
Lenti Város feladatainak támogatása II.

6,5
500,0

Levelek Nagyközség feladatainak támogatása

95,9

Lórév Község feladatainak támogatása

80,0

Lovasberény Község feladatainak támogatása II.

40,0

Maglód Város feladatainak támogatása

50,0

Magyarcsanád Község feladatainak támogatása II.

30,0

Magyarnándor Község feladatainak támogatása

5,0

Mány Község feladatainak támogatása II.

60,0

Máriapócs Város feladatainak támogatása

10,0

Márkó Község feladatainak támogatása

40,0

Maroslele Község feladatainak támogatása II.

70,0

Mátraverebély Község feladatainak támogatása

96,0

Mende Község feladatainak támogatása

80,0

Mérk Nagyközség feladatainak támogatása

93,5

Mesterháza Község feladatainak támogatása
Mezőkomárom Község feladatainak támogatása
Mezőkövesd Város feladatainak támogatása
Mezőtúr Város feladatainak támogatása
Miháld Község feladatainak támogatása

1,0
10,0
700,0
50,0
8,0

Mindszent Város feladatainak támogatása

40,0

Monor Város feladatainak támogatása III.

280,1

Móricgát Község feladatainak támogatása

150,0

Nagyér Község feladatainak támogatása

20,0

Nagykáta Város feladatainak támogatása

400,0

Nagykölked Község feladatainak támogatása

10,0

Nagymaros Város feladatainak támogatása

3,0

Nagyút Község feladatainak támogatása

3,6
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Nagyvisnyó Község feladatainak támogatása

15,0

Napkor Nagyközség feladatainak támogatása

200,0

Nemesborzova Község feladatainak támogatása
Nemesnádudvar Község feladatainak támogatása II.

8,1
58,0

Nemesvita Község feladatainak támogatása

20,0

Neszmély Község feladatainak támogatása

300,0

Nézsa Község feladatainak támogatása
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása III.
Nyárád Község feladatainak támogatása

10,0

110,0

Nyárlőrinc Község feladatainak támogatása

45,0

Nyársapát Község feladatainak támogatása

121,0

Nyésta Község feladatainak támogatása
Nyíradony Város feladatainak támogatása
Nyírbéltek Nagyközség feladatainak támogatása

5,0
345,0
87,7

Nyírderzs Község feladatainak támogatása

5,0

Nyíribrony Község feladatainak támogatása

60,0

Nyírlugos Város feladatainak támogatása

62,4

Nyírpilis Község feladatainak támogatása

5,0

Nyírtét Község feladatainak támogatása

60,0

Nyírtura Község feladatainak támogatása

60,0

Nyírvasvári Község feladatainak támogatása

69,3

Nyúl Község feladatainak támogatása

30,0

Ófehértó Község feladatainak támogatása

55,2

Okány Község feladatainak támogatása

30,0

Ónod Község feladatainak támogatása

200,0

Ömböly Község feladatainak támogatása

5,0

Pánd Község feladatainak támogatása

35,0

Panyola Község feladatainak támogatása

35,2

Pap Község feladatainak támogatása

60,0

Pápa Város feladatainak támogatása

650,0

Patvarc Község feladatainak támogatása
Pátyod Község feladatainak támogatása
Pécsvárad Város feladatainak támogatása
Penészlek Község feladatainak támogatása
Perecse Község feladatainak támogatása
Péteri Község feladatainak támogatása
Petőfiszállás Község feladatainak támogatása
Pilis Város feladatainak támogatása
Pilismarót Község feladatainak támogatása
Piricse Község feladatainak támogatása

8,0
5,0
101,0
49,3
5,0
10,0
35,0
350,0
5,0
10,0

Pirtó Község feladatainak támogatása

100,0

Pomáz Város feladatainak támogatása

400,0

Porva Község feladatainak támogatása

50,0

Prügy Község feladatainak támogatása

7,0

Putnok Város feladatainak támogatása

25,0

Rádóckölked Község feladatainak támogatása

12,2

Ragály Község feladatainak támogatása

10,0

Rákócziújfalu Község feladatainak támogatása

15,0

Rudolftelep Község feladatainak támogatása

45,0

Rum Község feladatainak támogatása
Sajóhídvég Község feladatainak támogatása
Sajósenye Község feladatainak támogatása
Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

5,0
160,0
6,5
1 500,0
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
15
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2017. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
200,0

Sárospatak Város feladatainak támogatása

15,0

Sarród Község feladatainak támogatása

2 060,0

Sárvár Város feladatainak támogatása

20,0

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása

8,5

Sellye Város feladatainak támogatása

13,4

Somogycsicsó Község feladatainak támogatása

4,0

Sonkád Község feladatainak támogatása
Söpte Község feladatainak támogatása

4,0

Sülysáp Város feladatainak támogatása

75,0

Szany Nagyközség feladatainak támogatása

12,6
10,0

Szécsényfelfalu Község feladatainak támogatása

1 500,0

Szeged Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

50,0

Székkutas Község feladatainak támogatása

170,0

Szemere Község feladatainak támogatása

60,0

Szenta Község feladatainak támogatása

8,0

Szente Község feladatainak támogatása

300,0

Szerencs Város feladatainak támogatása
Szergény Község feladatainak támogatása

1,0

Szihalom Község feladatainak támogatása

5,0
3,7

Szilaspogony Község feladatainak támogatása
Szirák Község feladatainak támogatása

10,0

Szűcsi Község feladatainak támogatása

13,0

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása IV.
Tahitótfalu Község feladatainak támogatása

350,0
1,0

Taktabáj Község feladatainak támogatása

100,0

Taktaharkány Nagyközség feladatainak támogatása

75,0

Tápiószecső Nagyközség feladatainak támogatása

9,0

Tápiószőlős Község feladatainak támogatása

400,0

Tápszentmiklós Község feladatainak támogatása

55,0

Tarcal Község feladatainak támogatása

8,0

Tardos Község feladatainak támogatása
Tatárszentgyörgy Község feladatainak támogatása

13,0

Tés Község feladatainak támogatása

50,0

Tetétlen Község feladatainak támogatása

20,0

Tihany Község feladatainak támogatása

100,0
20,0

Tiszabábolna Község feladatainak támogatása
Tiszafüred Város feladatainak támogatása

400,0

Tiszajenő Község feladatainak támogatása

10,3

Tiszakarád Község feladatainak támogatása

5,0

Tiszakóród Község feladatainak támogatása

41,5

Tiszaroff Község feladatainak támogatása

30,0

Tiszasas Község feladatainak támogatása

20,0

Tiszaszentimre Község feladatainak támogatása

66,0

Tiszaszőlős Község feladatainak támogatása

39,0

Tiszatarján Község feladatainak támogatása

20,0

Tiszatelek Község feladatainak támogatása

60,0
13,1

Tiszavárkony Község feladatainak támogatása
Tivadar Község feladatainak támogatása
Tokaj Város feladatainak támogatása

10,0
250,0

Tolcsva Község feladatainak támogatása

25,0

Tomajmonostora Község feladatainak támogatása

38,0

Tomor Község feladatainak támogatása

6,5

Tordas Község feladatainak támogatása

40,0
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33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
16

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

18
19

Működési
kiadás

21
22
23

15,0
20,0
9,2

Tótújfalu Község feladatainak támogatása
Újhartyán Város feladatainak támogatása

250,0

Újkenéz Község feladatainak támogatása

60,0

Újkígyós Város feladatainak támogatása

14,0

Újlengyel Község feladatainak támogatása

35,0

Újszász Város feladatainak támogatása

15,0

Úrkút Község feladatainak támogatása

70,0

Üllő Város feladatainak támogatása

50,0

Vaja Város feladatainak támogatása

50,0

Vállaj Község feladatainak támogatása

10,0
6,0

Vámoscsalád Község feladatainak támogatása

2,0

Váralja Község feladatainak támogatása
Várpalota Város feladatainak támogatása

450,0

Vasvár Város feladatainak támogatása

210,0
75,0

Vászoly Község feladatainak támogatása

15,0

Vasszilvágy Község feladatainak támogatása

400,0

Vecsés Város feladatainak támogatása

20,0

Veszprémvarsány Község feladatainak támogatása
Vezseny Község feladatainak támogatása

5,2

Vizsoly Község feladatainak támogatása

20,0

Zajta Község feladatainak támogatása

2,0
20,0

Zalaapáti Község feladatainak támogatása

6,0

Zalaszentjakab Község feladatainak támogatása

7,8

Zsáka Nagyközség feladatainak támogatása
4 455,0

93,0
30,0
328,9
2 894,0
128,1
622,3

Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatása

24
25
26
27
28
29
32

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Tornyospálca Község feladatainak támogatása

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása
A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó
feladatok támogatása
Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása

20

Működési
bevétel

Tornyiszentmiklós Község feladatainak támogatása

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi
kompenzációja
A kőszegi „KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék” nemzeti
program megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása
Verseg Község támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében

17

2017. évi teljesítés

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális
hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

5 624,8

Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása

6 137,0

Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása
Gerjen Község Önkormányzatának támogatása
Csongrád Megyei Levéltár elhelyezésének támogatása
Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása

2 792,3

700,0
12,0
130,0
67,7

Helyi érdekű települési fejlesztések I.

1
3
5
7
13
15
32
35
40

Abaújszolnok Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0

Ágfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása

40,0

Ásványráró Község fejlesztési feladatainak támogatása

13,6

Attala Község fejlesztési feladatainak támogatása

12,0

Besnyő Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0

Biri Község fejlesztési feladatainak támogatása
Csabaszabadi Község fejlesztési feladatainak támogatása

9,0
12,0

Csepreg Város fejlesztési feladatainak támogatása

8,0

Damak Község fejlesztési feladatainak támogatása

11,0
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42
44
45
46
51
54
55
62
63
65
67
69
70
74
76
77
78
79
82
33

2017. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
2,5

Debréte Község fejlesztési feladatainak támogatása
Dunavecse Város fejlesztési feladatainak támogatása

40,0

Ecseg Község fejlesztési feladatainak támogatása

50,0

Egerfarmos Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0

Fehérgyarmat Város fejlesztési feladatainak támogatása

13,0

Gagybátor Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0

Geszteréd Község fejlesztési feladatainak támogatása

13,0

Hegymeg Község fejlesztési feladatainak támogatása

17,0

Héreg Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0

Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Jánossomorja Város fejlesztési feladatainak támogatása

23,0

Jászfényszaru Város fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Jászszentlászló Község fejlesztési feladatainak támogatása

27,0

Kisfalud Község fejlesztési feladatainak támogatása

2,0

Kocsola Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0

Komló Város fejlesztési feladatainak támogatása

29,9

Kőröstetétlen Község fejlesztési feladatainak támogatása

25,0

Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása

14,0
8,0

Kurityán Község fejlesztési feladatainak támogatása
Helyi érdekű települési fejlesztések II.

2
3
4
10
18
19
20
22
27
28
29
34
35
36
38
47
53
63
64
36
37
38

Mány Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0

Máriapócs Város fejlesztési feladatainak támogatása

12,0

Mártély Község fejlesztési feladatainak támogatása

18,9
8,0

Nagyrév Község fejlesztési feladatainak támogatása
Paszab Község fejlesztési feladatainak támogatása

80,0

Pinnye Község fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Piricse Község fejlesztési feladatainak támogatása

12,0

Rábatöttös Község fejlesztési feladatainak támogatása

11,0

Rétalap Község fejlesztési feladatainak támogatása

4,0

Románd Község fejlesztési feladatainak támogatása

4,0
5,7

Sajóbábony Város fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Sarud Község fejlesztési feladatainak támogatása

4,0

Sikátor Község fejlesztési feladatainak támogatása

40,0

Sitke Község fejlesztési feladatainak támogatása
Szajol Község fejlesztési feladatainak támogatása

5,0

Tarany Község fejlesztési feladatainak támogatása

14,0

Telekgerendás Község fejlesztési feladatainak támogatása

45,0

Velemér Község fejlesztési feladatainak támogatása

12,0
4,0

Vitnyéd Község fejlesztési feladatainak támogatása

460,0

Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása
Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

700,0

Helyi érdekű települési fejlesztések III.

8
41
1
2
3
4
5
6
7
8

Szombathely Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak
támogatása
Az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta
lakossági károk enyhítése
Kecskeméti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása
Halmaji magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása
Megyaszói magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

97,0

19,9
61,6
279,7

Szentistvánbaksai magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

4,3

Kerkateskándi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

2,6

Lenti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

4,4

Lovászi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

0,1

Szécsiszigeti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

0,1
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51
53

2017. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének
rendezése
A helyi közbiztonság javításának támogatása

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

Működési
kiadás

Működési
bevétel

6 540,0
100,0

Kiadás

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IX. fejezet összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Bevétel

Egyenleg

630 209,5

0,0

-630 209,5

70 267,6

0,0

-70 267,6

0,0

0,0

0,0

700 477,1

0,0

-700 477,1
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2017. évi teljesítés

X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1

1 788,8

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 963,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 022,6

Dologi kiadások

1 840,8

Egyéb működési célú kiadások

1 051,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
20

25,3

Működési költségvetés

Beruházások

114,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

802,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
3
5
10
17
18
19
20
27
28
42
3
1
2
25

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása
2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen
kongresszus előkészítésének támogatása
Igazságügyi regionális együttműködés
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi
kötelezettségek teljesítése
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

147,9

244,2

291,4

82,8

34,2

13,1

14,0

2,7

98,1

0,1

38,6

14,5

14,1

279,2

13,7

4,4

259,6

25,3

29,4

8,0

10,7

62,5

0,8

18,9

106,4

0,1

11,1

2 063,2
398,9

0,5
219,2
73,5

Fejezeti általános tartalék

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
X. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

11 534,3

2 109,8

-9 424,5

1 519,8

25,3

-1 494,5

0,0

0,0

0,0

13 054,1

2 135,1

-10 919,0
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1

16 607,8

Miniszterelnökség

1

2 171,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

14 530,5
3 511,5
16 227,0
40,7
1 451,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

17 505,6

Beruházások

85,6

Felújítások

5 991,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Információs Hivatal

1

260,0

54,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 448,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 360,6

Dologi kiadások

5 210,6

Egyéb működési célú kiadások

71,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

684,9

Beruházások

36,7

Felújítások

447,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
0,4

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

492,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

116,1

Dologi kiadások

648,1

Felhalmozási költségvetés

6
5

3,4

Beruházások
68,4

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

0,6

3 060,2
662,7
1 078,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

77,3

Beruházások

7,6

Felújítások

60,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
0,7

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

164,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44,1

Dologi kiadások

96,8

Felhalmozási költségvetés

6
8
7

57,4

Beruházások

4,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
168,6

Nemzeti Örökség Intézete

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

573,8
145,3
1 385,6
4,9

74,8
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

8

Beruházások

486,2

Felújítások

744,2
0,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
VERITAS Történetkutató Intézet

1

13,8

8,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

274,8
77,0
395,1
2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
10

171,6

Beruházások

66,0

Felújítások
Magyar Nyelvstratégiai Intézet

1

1,4

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

90,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20,4

Dologi kiadások

41,3

Felhalmozási költségvetés

6
12

1,8

Beruházások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

91 793,1

14 989,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

158 855,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 646,9

Dologi kiadások

49 634,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

38,2
8 636,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
14

17 037,1

Beruházások

6 650,5

Felújítások

331,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 902,5

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

19,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

7 468,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 745,9

Dologi kiadások

7 555,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

510,7

Egyéb működési célú kiadások

194,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
18

14 134,9

Beruházások

168,7

Felújítások

10,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
6,0

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

396,2
65,1
138,4
0,9

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

41,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

84,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

30

Működési
bevétel

Célelőirányzatok

34421

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4
5
6
7

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

14
17

19
20
23

2 668,2

Működési
bevétel
215,4

8,9

74,8

69,7

0,3

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
The Hungary Initiatives Foundation támogatása

297,4

2,6

592,0

12,8

Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

18,0

219,5

215,8

2

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

1,8

24,5
104,4

2,6

748,0

37,3

5,6

8,4

45,0

Építésügyi célelőirányzat

1

450,0

0,8

31,6

34,4

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

8,3

0,5

41,6

Örökségvédelmi feladatok

8,0

8,3

Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése

14,7

0,5

149,2

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai
rendezése
Bocuse d’Or versenyek támogatása

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok

8,0

90,5
49,7

Önkormányzatok átmeneti támogatása

38
39
40
42

375,5

600,0

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP
konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények
kiváltásának támogatása
Civil Alap - pályázati program

32
34
36
37

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

0,3

Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás

24
25
27
30

63
66
68

Működési
kiadás

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

18

58
60

Kiemelt előirányzat neve

Ifjúságpolitikai célok támogatása

9
10

48
50
54
55
56
57

XI . F E J E Z E T

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

8

43
44
45
46
47

2017. évi teljesítés

261,0

4,5
2,9

1 166,9

50,5

706,8

196,4

0,7

17,1

1,9

5,9

1,2

270,0

50,0

268,0

96,7

736,5

24,5

198,2
85,0

119,0

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

69,7

Határontúli műemlék-felújítási program

53,6

13,9

28,7

17,7
0,4

19,5

1 039,7

Ludovika Campus

5,2

4,8
2 719,3

0,3
0,9

12,1
195,1
1 492,9

Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
Területrendezési feladatok

218,4

5,6

1,7

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

153,7

2,9

466,1

6,7

9 422,3

8,9

10 922,8

9 412,6

8,4

33,7

0,1

276,0

1 191,6

130,7

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

0,5

2,3
38,9

Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

200,0

Kormányablak program megvalósítása

227,3

Károlyi József Alapítvány támogatása

126,1

12,0

34422
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72
73
74
75
76
77

XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

120,0

Építésügyi bontási feladatok
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása
Nemzeti Hauszmann Terv
AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Modern Városok Program

78
80
81
82
84
86
88
91

2017. évi teljesítés

1,4

1,1

202,0

1 265,2

1 890,0

4 708,5

147,9

13,9

8,0

2,1

72,9
24 490,4

9,9

66 161,1

40,5

Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
Területi infrastrukturális fejlesztések

4,0
2 443,5

8 021,5

368,8

729,4

24,9

Népi Építészeti Program
Nemzeti Kastélyprogram
Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak
megvalósításához szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli
vagyonrendelés
Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok Norvég Alap
Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok EU programok
Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont
megszüntetésével összefüggő zárási feladatok
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása

92
96
97
98
99
3
1

310,3

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

19,7

8,2
875,7

1 399,1

27,7

764,5

375,6

1 009,3

6 489,2

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

5
7

100,0

240,7

132,0

0,1

165 858,8

30 193,9

51,8

Európai uniós fejlesztési programok

1

EU utazási költségtérítések
1 - 30. cím összesen:

31

311,5

248,7

386 987,9

121 248,8

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

55,2

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

680,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

175,5

Dologi kiadások

175,6
38,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

7,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3,0

31. cím összesen:

32

6,6

Működési költségvetés

1 070,1

55,2

10,0

Központi kezelésű előirányzatok

5

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
1
3
4

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

0,2

2 456,3

Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások

23 678,7

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó
társaságok tőkeemelése
32. cím összesen:

41 919,2

0,2

68 054,2

6,6
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Kiemelt előirányzat neve

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Hazai működési költségvetés

387 746,7

121 055,3

-266 691,4

Hazai felhalmozási költségvetés

233 923,0

30 200,5

-203 722,5

311,5

248,7

-62,8

621 981,2

151 504,5

-470 476,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XI. fejezet összesen

Egyenleg
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Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1

8 370,8

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

1

370,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 240,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 423,9

Dologi kiadások

9 320,3

Egyéb működési célú kiadások

723,1

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

231,8

Beruházások

162,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
16 382,3

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

986,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 059,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 394,6

Dologi kiadások

8 306,1

Egyéb működési célú kiadások

3 606,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

3 759,5

Beruházások

396,8

Felújítások

108,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ménesgazdaságok

1

2 704,8

48,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

470,9
117,5
2 848,5
0,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

2 671,8

Beruházások

21,4

Felújítások
7 160,6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

3 520,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

15 454,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 533,3

Dologi kiadások

6 661,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

362,3
36,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

Beruházások

1 420,7

Felújítások

1 434,3
0,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
209,1

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

396,2
90,8
160,8

Felhalmozási költségvetés

6
8

31,0

Beruházások
1 590,4

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 463,0
577,6
1 745,3

836,3
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5
2
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

37,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
10

488,3

Beruházások

64,5

Felújítások

3,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Génmegőrzési Intézmények

1

1 271,9

261,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

548,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

137,1

Dologi kiadások

484,9

Egyéb működési célú kiadások

0,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

174,9

Beruházások

37,0

Felújítások
1 832,0

Országos Meteorológiai Szolgálat

1

381,4

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

932,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

222,9

Dologi kiadások

709,1

Felhalmozási költségvetés

6
8
14

293,5

Beruházások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
10 737,0

Nemzeti park igazgatóságok

1

4 085,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 076,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 144,4

Dologi kiadások

7 498,7

Egyéb működési célú kiadások

306,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
17

4 301,5

Beruházások

85,4

Felújítások

648,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
4,1

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

1,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 235,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

288,0

Dologi kiadások

809,7

Egyéb működési célú kiadások

0,3

Felhalmozási költségvetés

6
19

19,5

Beruházások
1 021,1

Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

1,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

582,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

140,2

Dologi kiadások

763,0

Egyéb működési célú kiadások

6,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

Működési
bevétel

247,5

Beruházások

0,4

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Környezetvédelmi célelőirányzatok

2
9

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
szakmai feladatainak támogatása
Természetvédelmi kártalanítás

455,3

455,3

10,8

10,9

35,0

34426
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11
14

XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Természetvédelmi pályázatok támogatása
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

16
21
22
23

Működési
kiadás
251,3

80,8

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

27,2

Egyéb szervezetek feladataira

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

89,9

20,0

0,8

1,8

447,7

18,5

596,0

596,0

2,4

7,8

34,0
1,7

Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat

3

Működési
bevétel

10 438,4

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel
kapcsolatos feladatok támogatása
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

30
35
39

2017. évi teljesítés

4,9

Agrár célelőirányzatok

2
4
5
6

Agrárkutatás támogatása
Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

8
10
13
15
16

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Pálinka Nemzeti Tanács

32
33
34
35
36
37
38

2,9

1 011,5

301,5

2,6

0,7

124,2

1,4

0,7

21,3

5,2

3,7

2 873,5

37,1

16,6
18,4

0,9

550,6
65,0

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

1 443,0

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése
Lovas rendezvények támogatása

2 843,4
600,0
154,5

0,2
4 965,0

Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása
Állatvédelem támogatása

3
4
5
6

26,5

Agrármarketing célelőirányzat

3 332,8

130,8

Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása

1 313,0

284,0

Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak
támogatása
Nemzeti támogatások

5

1 297,9

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

1 075,9

4,3

117,3

5,7

Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

86,7

2,3

Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés

35,0

Nemzeti Erdőprogram

Fejlesztési típusú támogatások
Nemzeti agrártámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Nemzeti agrárkár-enyhítés
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
Állat, növény- és GMO-kártalanítás

60,7

24,3

20,9

76 824,0

146,9

992,9

6,0

5 032,5

4 195,9

30,0
871,5
15 331,3

2 146,0

1 441,8

554,2

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1

60,2

410,0

Állattenyésztési feladatok
Vadgazdálkodás támogatása

3
4

6
7

5,1

Intézményi feladatok támogatása

19
20
21
25
31

7
8
9
10
11
12

98,6
105,2

Uniós programok árfolyam-különbözete

55,4

30,1

29,3

34427
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb, EU által nem térített kiadások

8

2017. évi teljesítés
Működési
kiadás

Működési
bevétel

7 719,2

149,9

349,8

125,0

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

1
2

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

13
17
20

Peres ügyek
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

18,1

6 026,9

1,2

4,9

25,4

18,0

727,5

0,5

6 045,0

5,7

Európai uniós fejlesztési programok

1

Uniós programok kiegészítő támogatása

1
2
3
4
5
6

Méhészeti Nemzeti Program
Igyál tejet program

3 330,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

3 456,3

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
Iskolagyümölcs program

1 693,0

0,1
51,2

0,2

28 817,4

16 688,1

Nemzeti Diverzifikációs Program
1 - 20. cím összesen:

21

32,9

509,8

238 554,9

60 345,8

Központi kezelésű előirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

1 612,5

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

228 812,9

60 294,3

-168 518,6

30 378,7

16 682,2

-13 696,5

9 793,2

57,4

-9 735,8

268 984,8

77 033,9

-191 950,9

34428
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1

Honvédelmi Minisztérium

1

30,7

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 734,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 074,7

Dologi kiadások

341,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26,3

Egyéb működési célú kiadások

39,8

Felhalmozási költségvetés

6
2

106,4

Beruházások
11 210,0

Egyéb HM szervezetek

1

8 316,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

5 073,7
1 107,5
97 167,1
1 066,6
29,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

78,0

Beruházások

1 947,7

Felújítások

895,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyar Honvédség

1

18 346,6

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

32 519,2
7 304,5
37 029,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

212,7

Egyéb működési célú kiadások

240,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

43 306,1

Beruházások

8 960,4

Felújítások

135,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 698,9

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

178,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

71 182,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 647,3

Dologi kiadások

7 265,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

449,1

Egyéb működési célú kiadások

111,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

401,9

Beruházások

1,3

Felújítások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

12 402,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

83 785,8

Működési költségvetés

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

7 879,8
1 744,9
17 222,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36,8

Egyéb működési célú kiadások

26,4

Felhalmozási költségvetés

2 730,2

34429
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2017. évi teljesítés

XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
83,7

Beruházások

1 807,0

Felújítások

6,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
31 761,3

MH Egészségügyi Központ

1

Működési
bevétel

90,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

19 292,6
4 530,5
16 349,2
111,4
3,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

1 039,5

Beruházások
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

215,4
51,6

Dologi kiadások

1,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,0

Egyéb működési célú kiadások

3,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

3
6
19
4
1
3
5
6
1

Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása
Nemzetközi kártérítés
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

520,2

19,9

1 456,1
12,0
2 228,0

354,8

61,5

0,4
74,3

4 918,3

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2
3
40
1
2

1

I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati
támogatása
Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással
kapcsolatos tevékenységének támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

37,4

Honvédelmi Sportszövetség támogatása

15
25
39

9

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Hadisírgondozás támogatása

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

50,0
63,0
9 038,8

4 382,7
468,1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1
2

A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok
tőkeemelése
A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
tulajdonosi támogatása

23 768,2
2 171,7

668,8

1 383,2

34430
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Kiadás
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIII. fejezet összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Bevétel

Egyenleg

394 720,9

94 450,2

-300 270,7

64 438,2

96 484,2

32 046,0

0,0

0,0

0,0

459 159,1

190 934,4

-268 224,7

34431
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1

14 622,5

Belügyminisztérium igazgatása

1

4 368,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

6 713,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 787,4

Dologi kiadások

4 928,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3,8
16 409,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

5 540,1

Beruházások

20,3

Felújítások

1 539,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

201,3

232,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 607,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 044,2

Dologi kiadások

616,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,9

Egyéb működési célú kiadások

7,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

337,9

Beruházások

19,3

Felújítások
284,1

Terrorelhárítási Központ

1

13 197,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

12 153,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 814,2

Dologi kiadások

3 313,9

Egyéb működési célú kiadások

18,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

7 432,6

Beruházások

107,8

Felújítások

190,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
20 149,1

Büntetés-végrehajtás

1

24 307,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

41 324,2
8 956,0
25 539,2
33,6
10 512,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

3 479,6

Beruházások

440,3

Felújítások

21 896,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
80 781,9

Rendőrség

1

54 960,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

254 666,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56 582,6

Dologi kiadások

62 968,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

58,4
35 287,0

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

48 223,6
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
3 095,8

Felújítások

2 717,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
735,9

Alkotmányvédelmi Hivatal

1

868,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 074,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 399,6

Dologi kiadások

1 993,8

Egyéb működési célú kiadások

23,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

Beruházások

1 784,0

Felújítások

1 838,8
43,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1

1 376,1

7 950,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

13 645,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 050,1

Dologi kiadások

4 119,0

Egyéb működési célú kiadások

299,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
10

5 634,1

Beruházások

74,0

Felújítások

106,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
951,9

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

1

1 946,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

960,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

222,7

Dologi kiadások

441,3

Egyéb működési célú kiadások

280,8

Felhalmozási költségvetés

6
12

314,5

Beruházások
6 723,0

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

5 607,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

54 326,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 129,7

Dologi kiadások

13 753,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

38,7
1 366,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

10 296,0

Beruházások

486,5

Felújítások

746,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 943,9

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

1

420,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 467,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 162,5

Dologi kiadások

2 800,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

5,5
1 038,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
17

2017. évi teljesítés

1 188,8

Beruházások

17,0

Felújítások

15,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Vízügyi Igazgatóságok

38 084,0

85 730,0
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

25 802,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 767,3
21 036,4

Dologi kiadások

302,7

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

14 790,5

Beruházások

286,2

Felújítások

18 219,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célfeladatok

2
34
49
50
51
56
59
61
63

151,8

Energia-racionalizálás
0,1

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

123,3
1,1

11,7

Vízkárelhárítási művek fenntartása
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Vízügyi feladatok támogatása
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

1 442,8

13,6

9,8

4,3

54 167,2

14 787,9

36,0

0,1

0,1

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

107,1

417,4

3 325,4

7,2

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2
2

Társadalmi önszerveződések támogatása

3
11
12
13
3
10
11
13
18
19

1 050,0

Országos Polgárőr Szövetség
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
egyes feladatainak támogatása
Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány
feladatainak támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

10,0
20,0
961,5
1 963,0
387,9

Fejezeti tartalék

435,1

10,0
726,2

50,0

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Megszűnt intézmény technikai elszámolása

24
25

185,0

Duna Művész Együttesek támogatása
Magyar Rendvédelmi Kar

21
22

370,3

0,4

80 214,7

49,8

22 861,8

49,3

0,5

74 914,7
100 310,2

596,0

Európai uniós fejlesztési programok

1

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Szolidaritási programok

3
1
2
3
4
4

576,6

Európai Menekültügyi Alap

4,0

Integrációs Alap

2,4

905,5

4,5

Visszatérési Alap

286,7

361,6

16,4

24,1

Külső Határok Alap
Belügyi Alapok

1
2
3

Belső Biztonsági Alap

795,1

541,8

5 161,0

2 038,3

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

799,2

664,3

168,3

125,5

Belügyi Alapok technikai költségkerete

180,0

180,0

893 085,8

183 008,7

333 120,0

205 575,1

1 - 20. cím összesen:

21

Működési
kiadás

Működési költségvetés

1
2
3
5

20

2017. évi teljesítés

Központi kezelésű előirányzatok
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

280,0

K-600 hírrendszer működtetésére

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

890 979,9

180 717,1

-710 262,8

Hazai felhalmozási költségvetés

327 487,6

203 049,7

-124 437,9

8 018,3

4 817,0

-3 201,3

1 226 485,8

388 583,8

-837 902,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIV. fejezet összesen

34435
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1

25 542,9

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

15 737,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 821,2

Dologi kiadások

3 284,4

Egyéb működési célú kiadások

416,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
4

372,8

Beruházások

83,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
351,4

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

256,1
62,3
190,7
7,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

2,7

Beruházások

3,2

Felújítások
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

10 499,2

2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

3 469,6
857,4
21 050,1
57,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

Beruházások

4 931,7

Felújítások

1 786,3
2 708,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
12 363,0

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1

1 815,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 639,9
401,9

Dologi kiadások

1 499,4

Egyéb működési célú kiadások

2 267,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

230,0

Beruházások

7,6

Felújítások

8,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
27 854,9

Szakképzési Centrumok

1

15 142,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

102 511,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 019,7

Dologi kiadások

32 471,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 648,3

Egyéb működési célú kiadások

1 458,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

8 738,8

Felújítások

8 788,5
91,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyar Államkincstár

1

1 573,9

Működési költségvetés

1
2
3
5

8

27,3

Működési költségvetés

57 373,8

703,6
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Működési
kiadás

7 088,7
33 145,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 000,0
6 324,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

2 827,4

Beruházások

500,6

Felújítások

75,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 619,4

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1

0,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 701,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

372,1

Dologi kiadások

356,6

Egyéb működési célú kiadások

7,0

Felhalmozási költségvetés

6
17

0,5

Beruházások
4 138,8

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

4,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 552,5
406,4
1 300,6
135,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
25

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

27 667,3

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Működési
bevétel

340,2

Beruházások

16,0

Felújítások

2,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

4
5

Magyar találmányok külföldi bejelentése

1
2
3
6
7
8
9
13
14
4

0,2

0,1

Kárrendezési célelőirányzat
Függő kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés
Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

398,2
3 571,4
34,8
44,7

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

6,4

3,6

46,9

59,2

ClusterCOOP program támogatása

39,9

Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása

2 480,0
2 449,3

Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása
Területfejlesztési feladatok

1
2
4
5
5

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

411,9

26,2

Decentralizált területfejlesztési programok

145,7

5,9

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

9,6
30,4

1,1
2 711,5

Pest megyei fejlesztések
Belgazdasági feladatok

1
3
4
5
6
7

Gazdasági Zöldítési Rendszer
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

1 707,7

13,8

4 365,6

178,5

8,0

0,5

4,4

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
Nemzetközi szabványosítási feladatok

70,8

MKIK támogatása

72,2

25,0

3,1

10 776,4

Nagyvállalati beruházási támogatások

3,8
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

317,0

Jedlik Terv

1 916,8

Intézményi kezességi díjtámogatások

33,8
663,1

Irinyi terv végrehajtása

1
2
12
13

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
Beszállítói-fejlesztési Program
Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

12,9

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

7
1
2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
Nemzetgazdasági programok

3
4
8

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása
Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

8
9

29,4
510,1

1,7
51 000,0

105,9

0,1

72 242,9

5,9

326,4

1 773,6

1 227,4

384,2

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

1
3

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység
finanszírozása
Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

4
16

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

20

256,9

0,1

15,5

9 313,6

2 826,0

10,1

4 900,8

10 000,4

58,0

Európai uniós fejlesztési programok

1
2

Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok

71,5

41,7

1 126,4

287,7

21,6

40,4

496,4

4,0

6,7

2,4

270,1

8,6

1,7

2,4

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1
2
3
4
26

Duna Transznacionális Program
Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

11,3

Központi kezelésű előirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1
2
2
3
4
5

90,2

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

26 321,2

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
4 394,0

Szerencsejáték koncessziós díj

128,6

ÁKK osztalék befizetése

15 000,0

Tőkeemelések

394,7

VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

350 489,4

145 983,3

-204 506,1

Hazai felhalmozási költségvetés

127 857,2

128 351,1

493,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XV. fejezet összesen

2 005,7

387,2

-1 618,5

480 352,3

274 721,6

-205 630,7

34438
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Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1

4 884,2

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1

3 414,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

109 111,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 224,7

Dologi kiadások

36 576,0
6,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

292,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

9 910,4

Beruházások

67,2

Felújítások

206,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Kiadás
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVI. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

172 211,6

4 884,2

-167 327,4

10 184,2

3 414,0

-6 770,2

0,0

0,0

0,0

182 395,8

8 298,2

-174 097,6

34439
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Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1

50 619,2

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1

289,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

12 978,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 279,6

Dologi kiadások

6 604,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3,7
26 807,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

289,7

Beruházások

35,4

Felújítások

5 505,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos Atomenergia Hivatal

1

2 711,3

3,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 457,2
372,4
1 262,7
705,9

Felhalmozási költségvetés

6
8
5

186,6

Beruházások

276,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 957,4

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

1

114,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

842,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

183,1

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

629,6
1 255,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
11

85,0

Beruházások

1,5

Felújítások

8,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 773,8

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

7 676,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 157,5
497,5
5 465,6
714,9

Felhalmozási költségvetés

6
14

1 529,5

Beruházások
759,8

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

23,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

485,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

114,1

Dologi kiadások

344,0

Egyéb működési célú kiadások

390,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

Beruházások

79,5

Felújítások

19,7
1,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
4 111,6

Nemzeti Sportközpontok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 035,2

37 557,1

34440
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

468,8
12 035,8
3,2
60,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
17

43 560,5

Beruházások

309,6

Felújítások

3 893,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
0,1

Szerencsejáték Felügyelet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

288,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56,8

Dologi kiadások

31,9

Felhalmozási költségvetés

6
20

Működési
bevétel

10,9

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

31

Kiemelt célú beruházások támogatása

4
10
13
32

Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések
Vasúthálózat fejlesztése

0,9

6 045,0

8 536,2

7 136,1

450,0

59,2

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés
Közlekedési ágazati programok

1
2
3
4
5
6
11
12
13
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
33

A közösségi közlekedés összehangolása

395,2

4,1

Közúthálózat fenntartás és működtetés

72 473,2

1 761,4

2 366,6

Útdíj rendszerek működtetése

19 604,6

2 564,5

1,7

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
TEN-T projektek

3 495,5
111,1

131,8

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 289,6

2 183,2

310,5

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

169,5

223,8

59,1

38,0

0,4

Kiemelt közúti projektek
Légiszállítási szolgáltatások
A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának
biztosítása és támogatása
Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

35,0

558,3

58,9

394,6

Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

2 300,0

Budai vasúti közlekedés fejlesztése
Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése

232,3
654,2

9 965,1

2 314,7

20 191,5

236,1
441,0

1 981,7

401,0

525,7

1 533,3

3 096,8

1 820,0

9 605,2

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
Regionális repülőterek működésének támogatása

57,5
144 975,9

233,1

Közúthálózat felújítása

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

126,7

0,1

Belvízi hajózási alapprogram

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

25,3

751,0

Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása
Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése
Intermodális csomópontok fejlesztése
Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása
Hazai fejlesztési programok

2
3
4
6
9

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

13 141,9

6,4

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

2 254,5

15,4

0,3

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

545,6

2,6

490,0

55,5

12,3

286,3

19 755,0

4,8

173,7

Balaton fejlesztési feladatok támogatása
Turisztikai célelőirányzat

3,1

29,0

34441
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Intézményi kezességi díjtámogatás maradványa

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

23,7

24,9

4,8

3,6

3,7

7,6

3,1

2 085,7

341,3

662,1

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

179,4
3 344,8

Infokommunikációs ágazati programok

1
2
3
35

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

558,1

0,1

0,6

0,4

857,7

2 414,5

1,6

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

1
3
4
5
6
7
10
11
12
36
1
2
3
6
7
37

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
Bányanyitási feladatok kiadásai

586,3
81,8

10 792,5

47,3

52,7

93,9

Energiafelhasználási hatékonyság javítása
Energiahatékonyság javításának támogatása
A derogációs kiosztás keretében történő beruházások
támogatásának kifizetése
PPP-programok
Autópálya rendelkezésre állási díj

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

129,8

6,9

34,0

11,9

737,8

0,2

2,7

0,1

2 639,1

97,3

864,2

2 725,8

274,8
257,0

860,8

111 786,0

406,9

1,0

24,9
65,2

Oktatási, kulturális és sport PPP-programok
PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és
befejezésével kapcsolatos kiadások
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

71,1

712,5

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

86,7
33,4

327,3

1 578,0

11 274,1
87,6

408,1

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3
38
1
2
3
4
7
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

145,1

2,4

Nemzetközi tagdíjak

536,8

121,2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

201,1

0,6

46,9

Kormányzati szakpolitikai feladatok

5 182,4

1 400,0

0,6

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
Állami többletfeladatok

4 275,5

4 664,3

1 548,9

1 334,4

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
Egyéb feladatok

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

346,0

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

348,0

0,2

52,3

2,2

Bányabezárás
MFK NKft. működési támogatása

Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével
összefüggő feladatok
Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása
A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú
fejlesztése

5 206,7
50,0

590,8

1 027,9

0,8
1,5
7,0

146,2

3,8
2 000,0

Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program
2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása

60,5

39 693,3

1 293,3

245,9

6 771,2
462,0

8,2

21,8

1 506,0

5,4

13,0

100,0

3 300,0

34442
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Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1
5
6
7
9
11
12
13
15
16
17
19
21
22
23
24
25
27
28
30
31
32
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
62
63
65
66
68

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése
Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

150,0

150,0

6,0

149,0
141,3
40,1

799,0
17,5

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

325,0

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

1 359,5

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

1,8

627,5

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

136,0

7,7

6 337,3
236,0

8 982,1

Tornaterem-építési program

130,6

2 330,8

Tanuszoda-fejlesztési program

187,4

199,6

2 395,4

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

3 695,2

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

0,1

410,6

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása
Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi
Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

300,5

2 040,0

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

10 176,4

22,5

157,0

300,0

1 642,2

Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás
0,4

Veszprémi uszoda beruházás
Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

43,7

1 023,6

Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

112,3

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

524,0
149,5

Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Kültéri sportparkok fejlesztése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

12,6

813,5

2 225,0

21 800,2

Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

10 986,1

507,7
8,7

489,6
4 287,1

Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

104,3

Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása

11,0

489,0

16,0

784,0

Rákosmenti multifunkcionális csarnok
Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése
Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok

18,6

60,1

1 875,7

1 834,2

Szeged multifunkcionális csarnok
Szegedi Ifjúsági Centrum
Pécsi Utánpótlás Akadémia

6,4

5,9

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése
Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés
Népliget rekonstrukció
Központi Birkózó Akadémia
Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása
TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása
Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek
támogatása
Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése
Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
Kemény Ferenc Program

1 700,0
507,2

14 947,7

14 492,8
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Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

40
41
42
43

550,1

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
Izsáki iskola beruházás

3 131,6

Dunakeszi iskola beruházás

3 321,6

A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új
iskola és tornaterem
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges
új iskola és tornaterem
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék

44
45
46
47
48

2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása

196,0
0,1
1 626,8

0,1

73,5

1,7

0,1
90,7

108,6

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1
2

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása

3
49
50
52
53
55
60

Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása

169,4
65,9

2,0

4 259,4

2 443,5

1,3

4 092,7

576,0

117,4

333,1

22,7

83,4

318,3

3,5

1 200,7

Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
Balatonfüredi parkoló fejlesztés
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése
Európai uniós fejlesztési programok

1

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

61
62

473,0

7,6

126 801,1

55 756,0
952,7

Beruházás Előkészítési Alap
Biatorbágyi Általános Iskola beruházása
1 - 20. cím összesen:

21

419 556,0

83 672,6

531 543,4

Központi kezelésű előirányzatok

1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Egyedi támogatások, ellentételezések

3
5
6
7
8
10
2
3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

223,6
75 391,4
154 771,0

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

50 049,3

Elővárosi közösségi közlekedés támogatása

11 850,0

Peres ügyek

6 000,0

11 526,6

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2

Koncessziós bevételek

1
2
3
3
4
5
6
4
1

1 520,8

Osztalékbevétel
Bányakoncessziós díj

2 251,0

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

1 216,1
61,0

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

562,5

Részesedésvásárlás

15 276,4

Tőkeemelések
Az MFB Zrt. működésének támogatása
Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
bérfejlesztésének ellentételezése
Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

400,0
16 178,9

49,3

152 328,5
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326 440,1
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5 048,9

15 838,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

745 412,0

88 713,9

-656 698,1

Hazai felhalmozási költségvetés

420 449,4

96 445,8

-324 003,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés

127 517,0

55 890,3

-71 626,7

1 293 378,4

241 050,0

-1 052 328,4

XVII. fejezet összesen
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

2 088,0

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

7 804,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 852,4

Dologi kiadások

3 462,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

130,2

Egyéb működési célú kiadások

585,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

336,7

Beruházások

6,6

Felújítások

25,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külképviseletek igazgatása

1

12 034,8

202,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

31 249,9
6 245,7
26 888,7
2 477,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

17 389,9

Beruházások

273,7

Felújítások

180,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
193,1

Nemzeti Befektetési Ügynökség

1

7,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 106,3
298,9
1 484,1
77,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

24,5

105,2

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
3
5
6
8
9
12
15
16
18
2

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

341,4

18,9

Kötött segélyhitelezés

872,2

4,0

7 460,0

320,0

2,4

5 337,6

985,8

262,9

393,4

133,4

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
Kormányfői Protokoll
Államfői Protokoll támogatása

27,9

244,5

10,7
0,3

Kisebbségpolitikai célok támogatása
Kulturális diplomáciai projektek támogatása

52 677,4

6,5

Állami protokoll támogatása

236,6

100,0

A Magyar Foundation of North America támogatása

157,3

349,9

87,8

1,2

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1
3
5
7
13
14

Európai Területi Társulások támogatása
Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
Külföldi magyar emlékek megőrzése
Határmenti gazdaságfejlesztési programok

179,7

11,3
0,6

5,7

5,0

9,5

1 085,4

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

383,6

40,0

9 795,6

10 088,7

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

276,4

6,8

6 060,2

2 010,7

34446

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

15
16
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A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

16,7

464,9

34,2

756,4

Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

52,6

15,8

128,0

2,5

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása

3

2017. évi teljesítés

61,5

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1
2
3

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

6 573,4

Európai uniós befizetések

4 309,5

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

4
1
2
4
5

140,5

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

32,3

Humanitárius segélyezés

25,5

133,8

23,4

3,2

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

6
5

32,6

200,0

137,5

16 610,0

89 621,7

86,5
9,0

Peres ügyek
1 - 7. cím összesen:

8

21,9

0,1

111 168,9

12 383,7

Központi kezelésű előirányzatok

1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Normatív támogatások

1

28 001,7

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Kiadás

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVIII. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

139 170,6

16 610,0

-122 560,6

89 621,7

12 383,7

-77 238,0

0,0

0,0

0,0

228 792,3

28 993,7

-199 798,6

34447

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1
2
3
3

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
mezőgazdaságban
Élelmiszergazdaság modernizálása

14,6

1,3

5,3

1,4

7,8
97,0

Vidéki térségek fejlesztése
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

1
2
3
5

14,5

Beruházás-ösztönzés
Kis- és középvállalkozások fejlesztése
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

0,1
2,1

3,6

82,2

1,8

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1
5
2
2

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra
történő belépés segítésére
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség
támogatása
Közösségi Kezdeményezések

8,1

0,6

15,8

23,1

8,2

3,1

0,3

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1
3

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

0,7

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1
2
4
6
7
9
10
2
22
28
4
1
2
7
8
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési
projektek
Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz
felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001
Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú
utak, 2002/HU/16/P/PT/008
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása
2000/HU/16/P/PT/003
Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz
felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007
Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis
2004/HU/16/C/PT/001
M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

0,6
37,9
121,4
10,3
249,1

Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és Energia Operatív Program

115,0

295,0

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló
környezetvédelmi projektek
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt
2004/HU/16/C/PE/002
Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása
2003/HU/16/P/PE/020
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
Gazdaságfejlesztési Operatív Program

260,0

4,7
23,5

52,9

807,2

169,3

1 972,5

2,1

50,2

929,6

16 826,9

481,8

411,2

0,1

58,3

2 538,3

2 464,4

4,1

224,6

381,9

897,5

1 794,1

24 882,0

3 720,1

40 162,9

17 152,6

14,4

Államreform Operatív Program

90,5

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

95,3

0,7

2,1

Nyugat-dunántúli Operatív Program

185,6

386,0

2 302,4

Közép-dunántúli Operatív Program

55,0

30,1

418,8

240,4

Dél-dunántúli Operatív Program

69,7

220,9

1 113,3

3 604,3

Dél-alföldi Operatív Program

36,3

60,5

542,2

412,6

Észak-alföldi Operatív Program

34,1

49,3

334,6

225,0

Észak-magyarországi Operatív Program

264,8

29,9

3 493,7

79,9

Közép-magyarországi Operatív Program

130,0

139,8

729,4

1 705,5

Végrehajtás Operatív Program

1 839,5

34448
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Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6

Európai Területi Együttműködés HU-SK

1 016,0

67,6

Európai Területi Együttműködés HU-RO

687,8

33,6

ETE HU-SER

167,3

146,1

10,3

2,6

ETE HU-CRO

270,8

191,8

34,6

9,8

Európai Területi Együttműködés SEES

509,2

156,4

0,1

Európai Területi Együttműködés AU-HU

900,0

94,7

0,8

Európai Területi Együttműködés SLO-HU

317,0

4,0

0,2

Európai Területi Együttműködés CES

189,0

26,7

33,7

5,1

27,3

270,8

266,2

2,6

905,0

5 674,8

1 375,2

INTERREG IVC
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

0,5
1,0

0,1

Egyéb uniós előirányzatok

3
4
5
6

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014
Schengen Alap technikai segítségnyújtás

7
7

85,9

16,5
31,5
7 238,8

9 889,0

5 160,0
1,7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

1

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése
KEOP derogációs projektek kamattámogatása

2
3
4
6

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok
előkészítése
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

8
11
13
8
9

357,8

2,1

117,3

966,7

64,7

364,2
72,4

478,9
13,1
535,1

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

4,8

EU Önerő Alap

7,5

31,6
599,3

31 930,9
2 422,5

0,1

120,0

8,3

5,0

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7
8

162 103,6

228 287,4

275 952,0

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

42 855,8

7,1

18 548,5

4,0

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

36 061,7

41 859,6

387 642,8

185 494,3

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

83,9

54,2

581 628,4

174 766,8

49 295,3

19 455,1

358 207,6

107 490,7

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

104 255,2

39 364,0

30 074,8

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

147 304,4

20 115,1

2 154,8

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

10

109 490,3

330,4

356,7

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

6

ETE határmenti programok 2014-2020

1
2
3
4
5
6
7
11

SKHU ETE program

1 321,7

ROHU ETE program

1 292,4

HU-SER IPA program

1 161,1

HU-CRO ETE program
AU-HU ETE program
SI-HU ETE program

600,4

29,9

4 112,6
38,6

570,2

1 798,4

42,0

510,6

529,0

20,9

ENI programok
Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása

1 674,3

548,9

770,4

234,1

34449

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
3
4
5
3

2017. évi teljesítés

XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 144,8

150,0

290,9

11,0

8,0

12,1

241,3

154,2

447,2

0,9

67,9

17,1

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely: Leader programok
Technikai segítségnyújtás

427,2

148,6

Halászati Operatív Program

1
12
1
2
3
13
14

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
96 941,4

Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

3,6

18,6

12,8

56 721,7

11 140,1

5 974,9

1 364,5
708,3

211,8
2 453,8
100,0

Uniós Programok ÁFA fedezete
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2
3
15
17

Uniós programok árfolyam-különbözete

99,4
0,1

Egyéb EU által nem térített kiadások

11,6

1,4

155,3

130,8

56 726,4

152 415,3

2 595,9

17,6

ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai
SAPARD intézkedések
Alapok alapja pénzügyi eszközök

1
2

0,1

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök
Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIX. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 171,6

3 120,2

-51,4

94 397,8

152 442,6

58 044,8

2 423 725,6

1 062 823,5

-1 360 902,1

2 521 295,0

1 218 386,3

-1 302 908,7
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1

17 612,1

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

35,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

17 887,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 906,0

Dologi kiadások

3 238,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 722,2

Egyéb működési célú kiadások

3 357,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

34,4

Beruházások

229,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

39 639,0

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Működési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

78 482,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 778,8

Dologi kiadások

32 649,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 734,5

Egyéb működési célú kiadások

2 427,6

12 890,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

Beruházások

1 889,5

Felújítások

2 211,9
0,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
483,1

Egyéb kulturális intézmények

1

2,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1 084,7
252,5
1 502,5

Felhalmozási költségvetés

6
5

2 151,7

Beruházások
359 839,8

Egyetemek, főiskolák

1

29 979,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

224 803,3
52 422,5
195 892,8
33 269,1
9 854,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

Beruházások

49 788,9

Felújítások

12 395,0
1 530,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb oktatási intézmények

1

5 996,2

Oktatási Hivatal

1

2,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 397,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 489,2

Dologi kiadások

2 669,7

Egyéb működési célú kiadások

2,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

320,5
0,7

34451
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

1
1

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

4 790,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

2 331,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

549,1

Dologi kiadások

771,9

Egyéb működési célú kiadások

19,9

Felhalmozási költségvetés

6
10

225,6

Beruházások
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

12 882,2

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

2 633,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

8 919,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 238,5

Dologi kiadások

7 421,1

Egyéb működési célú kiadások

4 821,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

3 123,9

Beruházások

49,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
653 892,0

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

17 629,2

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

285 438,3
66 104,5
288 621,8
366,7
2 247,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
11

28 591,1

Beruházások

9 418,2

Felújítások

2 572,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
7 288,4

Közgyűjtemények

1

732,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

12 219,9
2 608,6
16 612,1
222,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
12

Beruházások

9 082,8

Felújítások

1 005,7
1 163,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 394,0

Művészeti intézmények

1

3,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

9 540,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104,6

Dologi kiadások

9 849,0

Egyéb működési célú kiadások

23,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
14

2 453,8

Beruházások

436,2

Felújítások

33,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
37 526,5

Országos Mentőszolgálat

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

26 860,2

359,9

34452
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 446,2

Dologi kiadások

6 945,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

18,9
125,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

3 615,1

Beruházások

170,1

Felújítások

17,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
14 080,1

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
Működési költségvetés

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 709,3

3 593,2
834,7
9 617,1
11 405,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

768,3

Beruházások

26,7

Felújítások
13 027,7

Országos Vérellátó Szolgálat

1

3,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 910,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 165,0

Dologi kiadások

8 093,4

Egyéb működési célú kiadások

11,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

445,6

Beruházások

21,5

Felújítások
28 946,6

Klebelsberg Központ

1

10 089,2

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

403 362,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

94 528,3

Dologi kiadások

82 379,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 026,2

Egyéb működési célú kiadások

8 198,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
19

14 087,7

Beruházások

2 331,9

Felújítások

633,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

2 437,8

40,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

1 477,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

351,1

Dologi kiadások

859,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

528,9
1 547,9

Felhalmozási költségvetés

6
8
20

Működési
bevétel

69,9

Beruházások

3,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Normatív finanszírozás

2
3
4
5

17 578,8

242,7

243 790,5

1 794,8

Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás

6 580,1

4,6

Köznevelési szerződések

3 728,3

2,8

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

23,3

24,5

34453
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felsőoktatási feladatok támogatása

1
2
3
4
6

Felsőoktatás speciális feladatai

950,8

Lakitelek Népfőiskola támogatása

624,0

Kiválósági támogatások

415,6

1,9

0,2

32,9

70,2

61,3

19,5

906,6

338,2

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

43,4

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

4

1 566,4

1 559,2

Köznevelési feladatok támogatása

1
4
5
8
9

Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi kompenzációja
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Nemzeti Tehetség Program

24,3

0,2

0,4

935,5

33,6

51,1

2 292,3

55,8

74,0

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények
központi előirányzata
Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

5

44,7

30,1

Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

11
12

870,2

779,7

401,8
4 623,0

68,6

686,2

173,5

60,8

114,5

5 180,5

19,1

1,3

0,4

1,3

Egyéb feladatok támogatása

1
2

I. világháborús centenáriumi megemlékezések
Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékéve programjainak támogatása
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak
támogatása
Peres ügyek

3
4
15
18

1 991,2
0,4

1 716,1

"Útravaló" ösztöndíj program
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1
2
3
4
19

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

1 059,3

246,8

1 253,9

Határon túli kulturális feladatok támogatása

1 603,6

1 450,0

138,4

Határtalanul! program támogatása

1 213,0

86,9

87,8

215,1

0,3

5,4

13,8

0,3

26,6

33,0

1 033,3

330,2

319,4

2,2

Határon túli köznevelési feladatok támogatása
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Maradványelszámolás

20
8

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

1
2
3
5

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

11,6

Waclaw Felczak Alap
Kétoldalú munkatervi feladatok

2
10

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

4,0

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2
9

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

5,4

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2
8
11

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések
Európai uniós programok előfinanszírozása

14,5
111,4

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
2
3
4
5
17
20
12

2017. évi teljesítés

Filmszakmai támogatások

165,8

A KOGART támogatása

200,0

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

228,8

10,3

Filmek gyártásának támogatása
Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti
orgonáinak restaurálása
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez
kapcsolódó feladatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

472,0

10,0

38,6

99,7
11,2

138,3

34454
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Közművelődési szakmai feladatok
Kulturális szakemberek továbbképzése

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

732,7

0,1

383,1

3 172,5

687,3

2 404,6

2 000,0

60,0

Csoóri Sándor Alap

230,4

Közszolgálati Archívum támogatása

732,0

3,3

Művészeti tevékenységek

1
4
5

A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása

10
11
12
13

100,0

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

6,3

280,2

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 506,2

6,4

9,3

1 364,4

1,8

97,8

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
Egyéb színházi támogatások

1 950,0

3,0

A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

14
15

900,0
1 308,9

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

178,0

63,4
30,0
835,0

324,0

47,7

3 114,5

0,5

27,7

74,7

1,5

280,7

32,7

32,3

65,5

18,3

2,5

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

2
3
4
5
16

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

3,0

Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

158,7

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1
3
6
7
9
17

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Családpolitikai Programok

616,6

27,6

154,1

Családpolitikai célú pályázatok

115,0

1,1

8,7

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

214,1

4,6

130,0

456,6

33,5

448,6

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1
6
7
18
19

1 102,5

19,3

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

726,8

8,3

4,4

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

288,8

1,2

336,4

164,9

0,8

46,9

90 228,9

1 336,0

1 805,5

4,3

1 035,6

91,0

15 230,4

119,3

21,9

67,0

50,5

180,7

166,1

2,0

5,8

484,6

0,2

168,8

Gyermekvédelmi Lakás Alap

Szociális célú humánszolgáltatások

1
4
7
8
9
10
20
3
6

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása

129,5

24,0

99,3

3,5

34455
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

12
13

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok

22
2
3
6
8

517,2

2,1

193,3

13,8
27,4

1 477,4

23,1

1,7

954,1

24,3

41,5

Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

0,2

20,0

158,2

Egészséges Budapest Program

27

0,1

2 145,6

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

23

517,8

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 560,2

Patika hitelprogram kamattámogatása

24
25
26

Működési
bevétel

Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával
kapcsolatos támogatások
MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház
közös fejlesztése
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

13
19
20

Működési
kiadás

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

12

2017. évi teljesítés

67,6

1 749,8

1,5

2 632,4

694,5
15,5
1 407,0
1 062,5

4 730,3

12,0

3,7

4 239,0

102,1
494,6

258,0

55,9

97,3

9 522,7

1 500,0

Sporttevékenység támogatása

4
5
6
1
2
7
8
10
7
23
24
25
28

Versenysport támogatása

5 411,6

2 321,1

27,2

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

4 137,7

23,4

883,0

1 770,6

137,3

76,7

47,8

73,4

2 082,2

364,5

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Utánpótlás-nevelési feladatok
Fogyatékosok sportjának támogatása

30
34

24

2,8

4,4

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

390,1
216,3

103,5

6,7

Szabadidősport támogatása

747,3

0,2

38,2

Diák- és hallgatói sport támogatása

556,1

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

169,3

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten
történő megrendezésének támogatása
Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása

36

34,3

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

29

460,6

108,1

12,4

3,0
1,0

3,3

11 255,1

304,9

2 326,6

2 813,5

21,2

607,7

30,0
0,1

335,0
4 825,0

250,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

10
11
2
3
12
19
25
2

Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével
összefüggő feladatainak támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

45,3

11,7

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések
Magyar Sport Háza támogatása

47,4

6,5

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítményfejlesztések támogatása
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

1 821,9

10,0

1 290,0

194,7

71,5
25,1

5 000,0

7,2

34456
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

0,1

A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése

1 851,0

Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

362,2

Óvodai férőhelybővítés pályázat

26

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok

1
1
2
14
2

444,5

Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
Autizmus Alapítvány

184,3
30,8

Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12
27
28

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

1 301,6

0,5

92,0

5,7
8,0

98,5

1,0

6,9

10 008,4

90,9

1 112,8

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft.
támogatása
Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

305,1

6,5

2,4

205,7

0,1

4,0

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása
Gazdasági társaság által ellátott horizontális feladatok támogatása

257,8

0,7

50,0

116,9

50,0

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

2
3

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

1
2
4
5
30

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22

Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
Magyar Írószövetség támogatása

23

3
4
5
6
24

68,0

1 521,2

2,0

1 281,3

1,0

450,0
86,8

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

52,0

Rákóczi Szövetség támogatása

50,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2
3
4
5
6
7
25

Magyar Vöröskereszt támogatása

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
Magyar ILCO Szövetség támogatása

50,5
29,7

0,3

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

42,5

7,5

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

Rákbetegek Országos Szövetsége

20,0

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5
6
7
8
9
10
11
12
13

185,6

0,5

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

146,1
254,3

15,0

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

175,2

5,6

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

183,5

1,8

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége

22,9

Siketvakok Országos Egyesülete

25,7

0,2

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége

75,5

0,5

58,6

50,0
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

Működési
kiadás
601,6

659,6

40,2

Kézenfogva Alapítvány

14,0

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

13,7

0,3

6,9

0,1

6,7

0,3

Afázia Egyesület
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

48
50

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Dévény Anna Alapítvány

354,1

12,7

4,5

138,9

1,3

3,8

0,6

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

47

Működési
bevétel

2 288,5

16,8

33,7

447,3

3,7

50,4

36 474,2

185,5

904,6

3 225,0

9,3

10,5

Kulturális szakmai feladatok támogatása

1
3
4
6
7
8
9
10
11

Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis
Emlékpont Központ támogatása

22,0

0,3
996,0

Modern Opera beruházása
A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

0,2
2 274,0

38,3

29 711,6

65,0

56,8

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
A Budai Vigadó felújításának támogatása

12
13
14
15
16
18

Makovecz Imre Alap

7 300,0

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

1 581,0

Arany János-emlékév programjainak támogatása
Kodály-év
A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

4,1
1 859,7

0,2
941,7

782,9

0,2

1,1

248,9

A Fonó Budai Zeneház felújítása
Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések

52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
kompenzációja
Üldözött keresztények segítésének feladatai

53
1
2
3

55,0
1 058,0

213,0
94,5

Ösztöndíjprogram támogatása
Intervenciós Támogatási Keret
Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai
feladatok támogatása
Nemzeti Együttműködési Alap

54
55

1 965,0
0,5
5 163,0

183,2

2 928,2

0,4

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
1
2
1
3

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

4
5

3 100,0
10 671,7

107,7

16 893,8

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak

2 600,0

0,1

0,1

1,1

34458
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4
7
9
10
12
13
14
21
22
24
25

2017. évi teljesítés

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

419,1
0,4
3 164,0

39,9

95,4

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

59
4
5

1,0

6,0

196,0

0,6

1 190,4

154,3

146,9

0,4

1 100,0
630,0
1 289,5

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1 700,3

75,8

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Társadalmi felzárkózást segítő programok

1 131,2

61,3

48,7

0,4

3,6

14,2

381,4

7,7

10,0

9,0

Roma ösztöndíj programok

709,3

22,3

43,7

Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
Civil és non-profit szervezetek támogatása

61
62

Nemzeti Civil Alapprogram
1 - 20. cím összesen:

21

0,7
78,0
4,0
34,4

0,6

291,3
15,3

2 685 748,7

1 225 596,6

314 467,2

747,7

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

Családi pótlék

5 788,4

0,3

Gyermekgondozást segítő ellátás

61 371,6

161,8

Gyermeknevelési támogatás

Anyasági támogatás

11 090,3

27,3

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

2 472,5

2,1

Életkezdési támogatás

6 186,0

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

4 401,9

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 293,4

407,7

Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Szolgálati járandóság

75 880,0

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

18 839,8

7,8

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1
2
3
4
5
6

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
Mezőgazdasági járadék

8 493,4
1 701,2

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

34 405,5

27,0

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

15 105,8

1,4

Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)

2 674,5
32,4

938,8

15,2

90,6

25,9

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

3,7
0,8

Központi kezelésű előirányzatok

1

249,7

760,1

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

60

19,9

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

11

50,0

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium bővítése
Nemzetiségi támogatások

Roma kultúra támogatása

6
7
9
10

350,0
10,6

A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója

56
57
58

11,4
23 620,0

25,8

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása
Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

1 475,3
123 482,3
13 381,5

Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

381 301,6

108 441,6

34459
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

7
8
4

2017. évi teljesítés

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
Járási szociális feladatok ellátása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

328,2

1,1

61 694,4

196,4

Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4
2
5

19 632,8

Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 763,2

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

3 176,7

19,4

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
1
2

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

560,3

Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek
21. cím összesen:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XX. fejezet összesen

656 199,2

1,2

7,2

1 601,2

567,5

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 341 947,9

1 227 197,8

-2 114 750,1

381 301,6

109 009,1

-272 292,5

0,0

0,0

0,0

3 723 249,5

1 336 206,9

-2 387 042,6

34460
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

XXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1

49,6

Miniszterelnöki Kabinetiroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 062,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

514,4

Dologi kiadások

835,6
53,5

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8
2

19,6

Beruházások

16,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
117,2

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47,7

Dologi kiadások

175,4

Egyéb működési célú kiadások

118,1

Felhalmozási költségvetés

8
20

186,9

Személyi juttatások

8,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
5
6
7
8
9
10
11

219,7

25,9

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Fejezeti általános tartalék

26 219,5

65,8

368,7

286,1

0,2

0,4

23,0

23,0

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
Tihanyi Alapítvány támogatása

2 023,3

205,7

Kormányfői protokoll

Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése
A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati
feladatok
E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása
1 - 20. cím összesen:

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXI. fejezet összesen

21,0

246,2

3,8

651,3

0,1

0,2

6,6

417,0

17,0

34 080,5

494,1

455,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

34 080,5

494,1

-33 586,4

455,3

0,0

-455,3

0,0

0,0

0,0

34 535,8

494,1

-34 041,7

34461
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2017. évi teljesítés

XXX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

207,2

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 198,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

294,3

Dologi kiadások

564,2

Egyéb működési célú kiadások

117,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

6,4

116,6

Beruházások

2,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

45,8

Fejezeti tartalék

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXX. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 174,4

207,2

-1 967,2

164,4

6,4

-158,0

0,0

0,0

0,0

2 338,8

213,6

-2 125,2

34462
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
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név csop. név csop.
szám
szám szám
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XXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1

743,6

Központi Statisztikai Hivatal

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 971,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 548,6

Dologi kiadások

2 355,5
33,9

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

1 167,3

Beruházások

219,0

Felújítások

53,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
KSH Könyvtár

1

12,8

32,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

154,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38,0

Dologi kiadások

52,5
0,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
5

3,2

Beruházások

11,3

Felújítások
KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

202,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

136,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34,9

Dologi kiadások

38,6
0,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
6

32,4

Működési költségvetés

3,7

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXI. fejezet összesen

487,1

6,6

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

10 851,7

965,6

-9 886,1

1 457,5

64,4

-1 393,1

0,0

0,0

0,0

12 309,2

1 030,0

-11 279,2

34463
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1

33,9

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

1

24,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

6 665,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 443,2

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

326,6
46,7
290,8

Felhalmozási költségvetés

6
2

149,8

Beruházások
4 219,9

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

22,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

468,4
113,8
4 199,3
22,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

73,8

Beruházások

9,7

Felújítások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

20 146,8

5 494,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

20 156,5
4 691,4
12 048,9
805,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

Beruházások

5 843,5

Felújítások

1 715,3
35,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
602,6

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

81,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

3 622,2
842,8
1 515,3
114,9

Felhalmozási költségvetés

6
5

361,6

Beruházások
MTA egyéb intézmények

1

1 844,5

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

43,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

430,4
98,7
1 575,6
18,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

726,4

Felújítások

385,3
0,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
286,7

MTA Jóléti intézmények

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

249,7

34464
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2
3
5
2

XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

60,5
212,8

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

11,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

34,8

Felújítások

98,0
0,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
49,5

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

1,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

136,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34,0

Dologi kiadások

68,0

Egyéb működési célú kiadások

3,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások

10,2

Felújítások

52,9

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

10,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2,6
10,0

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

0,5

Felhalmozási költségvetés

6
6

2017. évi teljesítés

0,1

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

80,9
63,0
147,4

47,3

24,6

2,1

0,8

Infrastruktúra fejlesztés
Lendület Program

77,3

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

41,3

8,9

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

83,4

10,0

Posztdoktori pályázatok támogatása

48,9

18,4

115,6

177,1

Szakmai feladatok teljesítése

8,4

8,4

6,9

6,9

82,7

6,8

Kiválósági központok támogatása

31,0

Központi kezelésű felújítások
MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése

16,5

14,7

258,2

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

45,7
314,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

61 003,4

27 478,7

-33 524,7

Hazai felhalmozási költségvetés

10 217,6

5 698,4

-4 519,2

0,0

0,0

0,0

71 221,0

33 177,1

-38 043,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIII. fejezet összesen

34465

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés
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bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1

MMA Titkársága

1

29,1

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

1

331,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 208,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

356,6
1 603,2

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

52,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

2 726,8

Beruházások
Felújítások

2,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,5

Magyar Építészeti Múzeum

1

Működési költségvetés

1
2
3
3

Személyi juttatások

6,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1,5

Dologi kiadások

0,1
4,0

MMA Kutatóintézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

59,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15,7

Dologi kiadások

98,7

Egyéb működési célú kiadások

15,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
4

Személyi juttatások

46,7

Beruházások

0,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
6
7
8
11
13
14
20

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása
Magyar Művészetek Háza programok
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

91,6
113,1
9,4
14,2

Kutatási tevékenység támogatása

181,4

Pályázati alapok
Pesti Vigadó művészeti programok
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Nemzeti Szalon programjai

887,0

19,3

2,0

57,4

20,0

21,8

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója
327,9

Makovecz Emlékközpont

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

5 772,7

72,4

-5 700,3

Hazai felhalmozási költségvetés

3 129,1

331,2

-2 797,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIV. fejezet összesen

0,0

0,0

0,0

8 901,8

403,6

-8 498,2
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1

2 834,4

NKFI Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 491,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

396,4

Dologi kiadások

1 053,5

Egyéb működési célú kiadások

1 269,9

Felhalmozási költségvetés

6
2

50,0

11,7

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
5

Nemzetközi tagdíjak

3 387,7

498,9

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság támogatása

1 481,9

65,1

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

1 506,4

Kiadás

Bevétel

Hazai működési költségvetés

9 080,9

3 398,4

-5 682,5

Hazai felhalmozási költségvetés

1 518,1

50,0

-1 468,1

0,0

0,0

0,0

10 599,0

3 448,4

-7 150,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXV. fejezet összesen

Egyenleg
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

21 957,0

Egyéb devizahitelek kamata

1
2
3
2

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
Átvállalt önkormányzati devizahitelek belföldi pénzintézetek
felé
Egyéb devizahitelek

205,7
927,7
104,4

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Nemzetközi devizakötvények

1
2

210 508,2

Devizakötvények kamata
Belföldi devizakötvények

1
3

Devizakötvények kamata
Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

2

19 884,0

206,7

-1 315,6

-1 631,9

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Forinthitelek kamatelszámolásai

1

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

2

27 996,1

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1
2
2
3

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Lakossági kötvények

667 199,7

94 672,9

60 025,2

10 849,8

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

321,3

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1
2
4
5

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

4 930,6

0,6

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

78 448,6

94,1

58,9

124,5

Repóügyletek kamatelszámolásai

-50,5

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1
2
2
3

Deviza elszámolások

2 411,2

Forint elszámolások

44 844,3

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

1 935,9

Adósságkezelés költségei

1 155,9

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLI. fejezet összesen

2,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 141 599,1

104 268,3

-1 037 330,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 141 599,1

104 268,3

-1 037 330,8
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1

Vállalkozások költségvetési befizetései

1
3
4
5
6
7
8
9

624 944,7

Társasági adó

1 894,4

Hitelintézeti járadék
Pénzügyi szervezetek különadója

188,3

64 213,9

Cégautóadó

33 305,0

Egyszerűsített vállalkozói adó

63 641,1

Bányajáradék

28 770,2

Játékadó

27 462,9

Ökoadó

1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18 855,3

Energiaadó

5 067,7

Környezetterhelési díj
Egyéb befizetések

2 955,7

53 123,3

Energiaellátók jövedelemadója

80 855,9

Rehabilitációs hozzájárulás
Egyes ágazatokat terhelő különadó

10,4

1 111,6

Kisadózók tételes adója

98 181,8

Kisvállalati adó

22 368,3

Közműadó

55 041,7
8,4

Korkedvezmény-biztosítási járulék
Reklámadó

2

18 018,2

8 217,2

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1
2
3
4
5
6

Általános forgalmi adó

2 551 464,8

Jövedéki adó

1 022 070,4
25 020,9

Regisztrációs adó

53 552,0

Távközlési adó

217 325,7

Pénzügyi tranzakciós illeték

35 681,8

Biztosítási adó

3

973 804,9

Lakosság költségvetési befizetései

1
2
4
5
6

1 919 964,4

Személyi jövedelemadó

6 914,9

Egyéb lakossági adók

173 647,2

Lakossági illetékek

45 832,6

Gépjárműadó

954,6

Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

7
4

29,0

Egyéb költségvetési bevételek

1

Vegyes bevételek

8
9
10
2

Kezesség-visszatérülés
Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés

0,4

28 649,9

3,1

Bírságbevételek

24 496,2

Termékdíjak

79 810,4

Egyéb központosított bevételek
Megtett úttal arányos útdíj

24 383,3
173 595,7

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

11 719,1

Időalapú útdíj (HD)

61 209,3

Költségvetési befizetések

1
4
5

5 921,2

4 574,9

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
6
5

Egyéb vegyes bevételek

Központi költségvetési szervek

42 922,4

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése

17 000,0

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

26 566,1

0,3
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

12 771,7

Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése

9 857,7

Önkormányzatok befizetései

7

Működési
bevétel

Egyéb uniós bevételek

2
3
4

12 020,1

Vámbeszedési költség megtérítése

170,8

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése

5
8

100 408,3

Strukturális Alapok
Tőke követelések visszatérülése

1

36,7

Kormányhitelek visszatérülése

28
29

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

468,4

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

31
32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

28 189,1

156 461,8

94 505,9

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
6
11
12
19
22
26
27
28
33
4

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

7
10
14
15
16
17
19
20
21
34

200,6

Egyéb vegyes kiadások

5 529,0

1% SZJA közcélú felhasználása

7 952,5

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás
Fuvarozók kamattámogatása
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő
fizetési kötelezettség
Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség

5

619,2

2,2

76,6
2 018,0
0,1
4,8
20 396,7

2 940,6
7 697,6
1 293,0
70,1
599,4
5 138,7
9,4
11,5
0,1
1,0
153,4

Kormányzati rendkívüli kiadások

2

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3
35

Pénzbeli kárpótlás
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

998,0

1,2

2 064,9

2,0

52,9

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1
2
5

Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása
2017. évi kompenzáció támogatása
Kiadások támogatására pénzeszköz átadás

55,2
39,8
208 000,0
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Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása

46,2
15,4

2017. évi kompenzáció támogatása

368 745,2

Járulék címen átadott pénzeszköz
Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások
Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

15,7
47 002,3

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

1
2
3
4
8
2

IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

1 493,6
2,5

CEB tagdíj

30,8

Bruegel tagdíj

1 104,4

AIIB alaptőke hozzájárulás
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1
2
37

XLII . F E J E Z E T

Egészségbiztosítási Alap támogatása

2
3
4
6
9

3

2017. évi teljesítés

1 309,8

IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

33,0
33,8

Egyéb kiadások
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1
2
3
4
42
2
3
5

ÁFA alapú hozzájárulás

43 521,0

GNI alapú hozzájárulás

193 030,9
21 285,3

Brit korrekció
Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
Alapok támogatása

2 558,2

22 508,6

Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

2 755,6

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

7 686,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLII. fejezet összesen

52 000,8

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 113 636,8

7 879 523,8

6 765 887,0

208 462,6

979 726,4

771 263,8

0,0

0,0

0,0

1 322 099,4

8 859 250,2

7 537 150,8

34471
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

12 232,9

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

3
4
5
6
2

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek

1 759,9

Bérleti díjak

2 264,2

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
Vagyonkezelői díj

3 709,0

1,1

2 064,0

4 113,8

Társaságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

0,4

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel

3

0,8

39 942,7

Osztalékbevételek
Egyéb bevételek

1
2

255,6

Távközlési koncessziókból származó díj

300,0

Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
Vegyes bevételek

3
2

5 706,9

176,1

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1
2
3
4
6
7
8
10
12
13
14
16
19
20
2
1
2
3
3
4
2

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai
Dagály Strandfürdő felújítása

65,9

23 266,8
25 103,5

4 874,0

5 864,5

119,6

3 356,2

124,2

31,0

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

14,1

361,5

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához
kapcsolódó beruházások megvalósítása
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

32,4

1 189,0

Kompkikötő létesítése

16,1

Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

3 000,0

Hungexpo fejlesztése

739,6

Egyéb eszközök vásárlása
A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló
ingatlanprojektek
Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és
beruházások
Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez
kapcsolódó ingatlanvásárlások és beruházások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása, javítása
Ingatlanok őrzése
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
üzemeltetése
Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

3 252,3
44 702,6

3,9

1 315,7

510,5

26 384,5
10 389,1

4 575,7
2 471,0
1 881,2
925,7
1 710,0

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

1

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1
2

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés

662,5

30 821,9
1 000,0

34472
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
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név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2

3
4
5
3

4
5
6
4

XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Állami tulajdonú társaságok támogatása

1
2

3

2017. évi teljesítés

Az MNV Zrt. működésének támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
támogatása
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
támogatása
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. támogatása
Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

7 450,0
22 653,8

510,5

10 806,6
3 200,0
5 700,0
291,6

9 948,5

39,1

913,5
461,3

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
6
7

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

2 004,9
38,8

Eljárási költségek
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

638,5

360,2

11 159,3

ÁFA elszámolás
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

9 483,9
98,2
2 966,6

Egyéb vagyonkezelési kiadások

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

104 092,3

72 049,4

-32 042,9

Hazai felhalmozási költségvetés

183 398,0

478,0

-182 920,0

0,0

0,0

0,0

287 490,3

72 527,4

-214 962,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIII. fejezet összesen

34473
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2017. évi teljesítés

XLIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1
2
3
4

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
Haszonbérleti díj

152 248,8
2,3

88,9

Vagyonkezelői díj

141,6

Egyéb bevételek

2

13,5
3 549,3

0,6

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1
2
3
4

5 060,0

Termőföld vásárlás
9 476,8

Életjáradék termőföldért
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

499,1

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
6

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1 203,6
32,4

Eljárási költségek, díjak
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés
Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

750,0
1 059,2
556,4

Bírósági döntésből eredő kiadások

1 108,7

Egyéb vagyonkezelési kiadások

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

14 686,2

3 793,3

-10 892,9

5 060,0

152 251,7

147 191,7

0,0

0,0

0,0

19 746,2

156 045,0

136 298,8

34474
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név csop. név csop.
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szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

LXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1
2
3
4
6
19
20
23

Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
Befizetés a központi költségvetésbe

42 474,6

10 482,2

3 283,7

128,8

17 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 701,0

50,0

Kutatási témapályázatok támogatása

6 466,7

709,3
67 642,3

Innovációs járulék
Egyéb bevételek

1 644,3

Költségvetési támogatás

7 686,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

247,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

71 926,0

76 972,6

5 046,6

Hazai felhalmozási költségvetés

11 370,3

247,0

-11 123,3

0,0

0,0

0,0

83 296,3

77 219,6

-6 076,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXII. fejezet összesen

34475
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2017. évi teljesítés

LXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1

Aktív támogatások

1
2
4

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

5
6
8
14

4 009,3

18 877,6

11 041,8

Álláskeresési ellátások

59 674,0

Bérgarancia kifizetések

3 341,2
2 785,6

Működtetési célú kifizetések
Start-munkaprogram

213 462,2

52 375,0

70 644,0

351,3

EU-s elő- és társfinanszírozás

4
25
26

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

64 267,5

245,1

Területi egyéb bevétel

1 780,2

407,9

Központi egyéb bevétel

1 768,3

245,5

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

1 599,6

43,5

Egyéb bevétel

1
2
3

38

23 229,6

Passzív kiadások

1

31
33
35

Foglalkoztatási és képzési támogatások

80 074,5

Szakképzési hozzájárulás

782,9

Bérgarancia támogatás törlesztése

176 338,0

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXIII. fejezet összesen

194 435,5

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

392 014,2

521 046,5

129 032,3

67 777,4

942,0

-66 835,4

0,0

0,0

0,0

459 791,6

521 988,5

62 196,9

34476
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2017. évi teljesítés

LXV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2

Költségvetési támogatás

3
3
4
5
7
8

22 508,6

Eseti támogatás
Egyéb bevétel

52 000,8

5 093,6

Nemzetpolitikai célú támogatások

21 064,0

304,9
54 864,0

3 226,1

Alapkezelő működési költségei

15,0

Egyéb kiadások
Magyarság Háza program támogatása

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

216,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

24 521,1

27 602,2

3 081,1

Hazai felhalmozási költségvetés

54 864,0

52 305,7

-2 558,3

0,0

0,0

0,0

79 385,1

79 907,9

522,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXV. fejezet összesen

34477
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2017. évi teljesítés

LXVI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
5

2 148,2
793,6

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

1 546,0
1 852,4

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
Alapkezelőnek működési célra

6
7
15

5 388,8
547,3

624,3

143,9

Nukleáris létesítmények befizetései

1
16
18
19

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

22 797,7

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

5,2

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

2 755,6

Költségvetési támogatás

886,3

Egyéb bevételek

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

1 071,4

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

6 080,0

26 444,8

20 364,8

Hazai felhalmozási költségvetés

6 964,5

1 071,4

-5 893,1

0,0

0,0

0,0

13 044,5

27 516,2

14 471,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVI. fejezet összesen

34478
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
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szám szám
név
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2017. évi teljesítés

LXVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1
2
4
6
7
8
9
11

10 431,5

Alapból nyújtott támogatások
Működési kiadások

963,3

Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
Egyéb bevételek

162,3

40,5

236,0
10 280,6

Játékadó NKA-t megillető része

93,1

Kulturális adó
Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
Egyéb kiadás

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVII. fejezet összesen

2 371,7
5,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

11 562,3

12 981,4

1 419,1

40,5

0,0

-40,5

0,0

0,0

0,0

11 602,8

12 981,4

1 378,6

34479
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LXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

1 781 764,6

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék

2
1

1 176 960,6

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5

843,5

Megállapodás alapján fizetők járulékai

16 132,1

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

5
6

6 523,4

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

7

208 000,0

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

4 957,3

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1

Nyugellátások

1

Öregségi nyugdíj

1
2

2 549 956,3

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

225 584,0

Nők korhatár alatti nyugellátása

3

Hozzátartozói nyugellátás

1
2

31 182,5

Árvaellátás

340 054,7

Özvegyi nyugellátás

4

Egyösszegű méltányossági kifizetések

2

540,1

Egyszeri segély

5

24 014,2

Nyugdíjprémium céltartalék

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3

4 096,7

Postaköltség

924,9

Egyéb kiadások

3

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

4

2,5

9,5

Egyéb befizetések

1

12 771,7

Költségvetési befizetések
1 - 4. cím összesen:

5

3 189 127,6

3 195 191,0

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

1

3 481,2

Központi hivatali szerv

1

1 148,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 692,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 157,2

Dologi kiadások

3 454,0

Egyéb működési célú kiadások

5 277,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

1 485,3

Beruházások

13,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5. cím összesen:

14 581,0

3 481,2

1 498,8

1 148,4

34480
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

LXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXI. fejezet összesen

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 203 708,6

3 198 672,2

-5 036,4

1 498,8

1 148,4

-350,4

0,0

0,0

0,0

3 205 207,4

3 199 820,6

-5 386,8

34481
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

505 187,4

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2
3

793 571,0

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5

30 091,8

Egészségügyi szolgáltatási járulék

297,1

Megállapodás alapján fizetők járulékai

26 069,0

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

246,0

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

4
5
6

177 074,8

Egészségügyi hozzájárulás

3 367,3

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

2

5 400,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz

6
10

368 745,2
47 002,3

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2
3
7

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

622,4

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

6 306,0

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

2 250,5

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

22 821,4

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

56 339,8

5 044,2

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

21,4

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13
14

78,3

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

2 694,1

Baleseti adó

37 435,8

Népegészségügyi termékadó

33 318,0
0,3

Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély

55 489,0

Táppénz

1
2
3
3

Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz

84 831,4
4 744,8
10 611,3

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék

3

443,5
767,6
8 076,8

Gyermekgondozási díj

151 516,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

298 843,9

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1
2
3

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

122 880,9

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

24 889,2

Fogászati ellátás

35 531,4

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

34482
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4
5
8
13
15
17
18

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

5 596,8

Otthoni szakápolás
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

2
3
4

2017. évi teljesítés

7 196,9

Művesekezelés

23 171,1

Célelőirányzatok

78 708,3

Mentés

37 120,9

Laboratóriumi ellátás

25 268,4

Összevont szakellátás

835 823,7

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

4 084,9
150,5

Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás

1

339 190,7

Gyógyszertámogatás kiadásai

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

7 421,1

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása

6
7

5 086,2

Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

1
2
4
5

Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

13 800,8
315,5

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül

4

239,2
56 696,5

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

174,1
2 678,0

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
7
8
3

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

2 077,2

Postaköltség

2 789,0

Egyéb kiadások

1 307,0

Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 499,9

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 - 3. cím összesen:

5

8,4

15,3

2 255 630,9

2 123 999,4

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

1 311,9

Központi hivatali szerv

1

38,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 614,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

902,6
2 111,0

Dologi kiadások

344,8

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

214,2

Beruházások

27,0

Felújítások

8,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5. cím összesen:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXII. fejezet összesen

6 972,6

1 311,9

249,6

38,4

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 262 603,5

2 125 311,3

-137 292,2

249,6

38,4

-211,2

0,0

0,0

0,0

2 262 853,1

2 125 349,7

-137 503,4

34483
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi teljesítés

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Központi alrendszer

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Bevétel

Egyenleg

16 044 347,8

16 044 347,8

0,0

Hazai felhalmozási költségvetés

2 440 955,7

2 054 687,7

-386 268,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

2 571 371,3

1 124 224,1

-1 447 147,2

21 056 674,8

19 223 259,6

-1 833 415,2

Hazai működési költségvetés

Központi alrendszer összesen

2. melléklet a 2018. évi … törvényhez

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulása

34484

2. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez

millió forintban

Sorszám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A helyi önkormányzatok működésének általtános támogatása

148 816,9

150 915,2

150 893,6

1.1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

142 762,3

142 492,3

142 472,5

1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

76,3

51,3

50,9

1.3

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

100,0

97,0

96,6

1.4

Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

4 891,3

4 891,3

4 891,3

1.5

A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

987,0

610,3

610,3

1.6

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

0,0

2 773,0

2 772,0

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

184 378,4

175 509,7

175 479,5

2.1

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatása

152 623,9

147 628,7

147 607,2

2.2

Óvodaműködtetési támogatás

22 893,2

23 030,2

23 027,5

2.3

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

500,9

437,9

437,5

2.4

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

8 360,4

4 412,9

4 407,3

3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

198 548,0

127 724,8

127 714,3

3.1

Szociális ágazati összevont pótlék

13 935,5

14 398,8

14 398,8

3.2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

35 012,5

35 012,5

35 004,0
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1.

Eredeti
előirányzat
51 824,1

Módosított
előirányzat
54 328,2

Teljesítés
54 327,1

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

22 325,8

22 065,4

22 065,0

3.5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

67 240,0

0,0

0,0

6 670,4

0,0

0,0

1 539,7

1 919,9

1 919,4

31 247,6
19 617,0
2 570,8
2 851,5

31 106,7
19 518,0
2 570,8
2 851,5

31 104,6
19 515,9
2 570,8
2 851,5

705,7

701,2

701,1

8 721,0

8 700,0

8 698,5

1 009,2

1 009,2

1 009,2

679,4

682,2

682,2

679,4
2 100,0
300,0

682,2
2 020,9
300,0

682,1
2 020,5
300,0

11 630,6

11 588,7

11 588,7

9 628,0
182,9
1 819,7
0,0
0,0
0,0
562 990,9

9 586,1
182,9
1 819,7
70 580,2
66 818,8
3 761,4
555 836,6

9 586,1
182,9
1 819,7
70 575,0
66 815,6
3 759,4
555 767,0

3.6

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú
3.7
végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez
4.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
4.1.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata
4.1.3
közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
4.1.4
támogatása
4.1.5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési
4.1.6
feladatainak támogatása
4.1.7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
4.1.9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
4.2
szervezetek támogatása
4.2.1 Színházművészeti szervezetek támogatása
4.2.2 Táncművészeti szervezetek támogatása
4.2.3 Zeneművészeti szervezetek támogatása
5.
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
5.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
5.2 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
Összesen

34485

3.4
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SorMegnevezés
szám
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3. melléklet a 2018. évi … törvényhez
34486

3. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez

„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban

Sorszám

Megnevezés

1.

Működési célú támogatások

1.1

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1.2

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

27 250,0

29 178,5

29 170,5

4 500,0

4 499,6

4 499,6

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának
támogatása

100,0

1 146,1

1 146,1

1.3

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1.4

A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

15 000,0

15 000,0

15 000,0

1.5

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

2 050,0

2 050,0

2 042,4

1.6

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

250,0

249,5

249,5

200,0

199,5

199,5

50,0

50,0

50,0

1.6.1. Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
1.6.2. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

300,0

300,0

300,0

1.8

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére
kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása

280,0

163,6

163,2

3 000,0

3 999,7

3 999,7

11 000,0

9 867,4

9 817,4
9 817,4
8 849,5
967,9

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása
3.
Önkormányzatok rendkívüli támogatása
3.1 A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat útján
3.1.1. Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás
3.1.3. Vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez
1.9

3.2

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi
gondnok díja

0,0
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1.7

3.2.1.
3.2.2.
4.
4.3.
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Megnevezés
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása
Pénzügyi gondnok díja
Önkormányzati elszámolások
Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok
részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege
A kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben
kifizetett összege
Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján a költségvetési évben a helyi
önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege
Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket
terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a
költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett támogatások összege

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
4.3.5 jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó
kötelezettségvállalások
A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
4.3.6
2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések
4.3.7
4.4.
4.5.

Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára
megállapított visszatérítés összege
2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. és IV. pontjában szereplő azon
költségvetési támogatások le nem hívott része, amelyek esetében 2016-ban csak az
előleg kifizetése történt meg
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
0,0

7 118,5

17 413,4

0,0
6 268,9
2 385,6
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Sorszám

1 364,4
863,3
38,0
0,0

16,9
103,0
0,0
3 350,0
7,8
34487
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Sorszám
4.6.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Az előirányzat szolgál

2,1

a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos
Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgolgáltatásban
4.6.1 részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. §
alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90 %-ának
fedezetéül
A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében
lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó
4.6.2
támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül

0,2

0,1

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal
és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot
4.6.3 korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és
munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet
alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg
100%-a fedezetéül

1,8

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása 2007-2013
programozási időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési
Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a
korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi
költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Összesen

523,3

45 368,5

56 459,3

45 256,8
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4.7.

Teljesítés

4. melléklet a 2018. évi … törvényhez

„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és
pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban

Sorszám
2.
2.1
2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3

Megnevezés

Módosított
előirányzat

Teljesítés

25 046,0
300,0
5 000,0
2 000,0
500,0
2 500,0
2 500,0

15 520,8
300,0
7 413,8
2 727,8
868,2
3 817,8
385,4

15 443,1
300,0
7 413,8
2 727,8
868,2
3 817,8
350,4

806,0

806,0

798,0

300,0
136,0
370,0

300,0
136,0
370,0

292,0
136,0
370,0

300,0

56,9

56,9

1 000,0
10 597,0
3 200,0

2 777,7
0,0
0,0

2 776,9
0,0
0,0

723,0

723,0

723,0

620,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 700,0
32 746,0

310,0
690,0
1 883,0
175,0
0,0
6 100,0
21 620,8

310,0
656,1
1 883,0
175,0
0,0
5 832,1
21 275,2
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Felhalmozási célú támogatások
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Óvodai, iskolai és utánpótlássport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
2.4
támogatása
2.4.1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
2.4.2. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
2.4.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
2.5
kártalanítása
2.6 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
2.7 Pannon Park beruházási projekt támogatása
2.8 Hermina garázs beruházás támogatása
Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő2.9
részletek átvállalásának támogatása
2.10 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása
2.11 Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása
2.12 Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása
2.13 Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása
2.14 Helyi érdekű települési fejlesztések
5. Vis maior támogatás **
Összesen

Eredeti
előirányzat
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4. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez

5. melléklet a 2018. évi …. törvényhez
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5. melléklet a 2018. évi LXXXIV. törvényhez
Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Megnevezés

Kötelezettségvállalási
Indikatív EU forráskeret
állomány
Indikatív EU forráskeret
a teljes időszakban
2014. január 1. és 2017.
a teljes időszakban
december 31. között

Kötelezettségvállalási állomány
2017. december 31-én

6 618 640 675
523 421 293
2 910 220 208
4 293 801 997
3 269 487 362
2 320 341 947
840 507 902
98 425 139
2 601 946 932
4 735 500

2 391 420,7
143 381,7
1 048 210,5
1 030 228,4
994 761,3
807 900,5
245 752,0
29 029,5
1 060 795,8
12 089,0

Központi költségvetési
forrás
millió forint**
2 046 549,9
84 832,7
161 847,1
93 020,8
899 869,2
108 836,0
1 327 686,5
234 297,6
1 010 958,2
176 093,9
717 472,9
125 981,3
259 893,4
144 729,4
30 434,0
5 370,7
804 548,0
174 627,7
1 464,3
394,7

25 107 756 690

23 481 528 955

7 763 569,4

7 260 723,6

1 148 184,8

8 408 908,5

Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

64 364 842
34 455 028

22 840 000
6 350 000

19 902,3
10 653,8

7 062,4
1 963,5

1 839,8
633,9

8 902,2
2 597,4

Belügyi Alapok összesen***

98 819 870

29 190 000

30 556,1

6 460,0

2 119,0

8 579,0

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Operatív Programok összesen

euró
7 733 969 530
463 703 439
3 389 963 001
3 331 808 225
3 217 105 883
2 612 789 000
794 773 905
93 882 921
3 430 664 493
39 096 293

EU forrás

Összesen
2 131 382,6
254 867,9
1 008 705,2
1 561 984,1
1 187 052,1
843 454,2
404 622,9
35 804,7
979 175,7
1 859,0

* Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
**Éves átlagos euróárfolyam forintban 309,21
***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.
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2018. évi LXXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések
cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS
Whereas the Government of Hungary and the Government of the United States of America (each, a “Party,” and
together, the “Parties”) desire to conclude an agreement to increase international tax transparency and improve
access of their respective tax authorities to information regarding the global allocation of income, taxes paid, and
certain indicators of the location of economic activity among tax jurisdictions in which multinational enterprise
groups (“MNE Groups”) operate through the automatic exchange of annual country-by-country reports (“CbC
Reports”), with a view to assessing high-level transfer pricing risks and other base erosion and profit shifting related
risks, as well as for economic and statistical analysis, where appropriate;
Whereas the CbC Report is one element of a standardized approach to transfer pricing documentation which is
intended to provide tax administrations with relevant and reliable information to perform an efficient and robust
transfer pricing risk assessment analysis;
Whereas the laws of Hungary and the United States of America require the reporting entity of an MNE Group to
annually file a CbC Report;
Whereas Article 23 (Exchange of Information) of the Convention between the Government of the Hungarian
People’s Republic and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation
and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, done at Washington on February 12, 1979
(the “Convention”), authorizes the exchange of information for tax purposes, including the automatic exchange of
information;
Now, therefore, the Parties have agreed as follows:
1. Pursuant to the provisions of Article 23 of the Convention, the Competent Authority of each Party shall exchange
CbC Reports with the Competent Authority of the other Party annually on an automatic basis. The term “Competent
Authority” has the meaning it has in the Convention.
2. The Competent Authorities shall sign an arrangement, which shall provide for:
(i)
the scope of the exchange of CbC Reports,
(ii)
the time and manner of the exchange of CbC Reports,
(iii) collaboration on transmission and errors,
(iv) confidentiality, data safeguards, and appropriate use with respect to CbC Reports,
(v)
consultations with respect to CbC Reports, and
(vi) modifications to, and term of, the arrangement.
The arrangement shall be consistent with this Agreement and the Convention.
3. All information exchanged shall be subject to the confidentiality and other protections provided for in the
Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged. In the event of termination of
this Agreement, all information previously exchanged under this Agreement shall remain subject to such terms of
the Convention.
4. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise, either Party may request consultations to
develop appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement.
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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5. This Agreement may be amended by written mutual agreement of the Parties. Unless otherwise agreed upon, such
an amendment shall enter into force through the same procedures as set forth in paragraph 6 of this Agreement.
6. This Agreement shall enter into force on the date of the Government of Hungary’s written notification to the
Government of the United States of America that the Government of Hungary has completed its necessary internal
procedures for entry into force of this Agreement. However, exchange of information under this Agreement shall not
commence until the arrangement described in paragraph 2 of this Agreement is operative by its terms.
7. This Agreement shall terminate on the earlier of (1) the date of termination of the Convention or (2) the first day of
the month following the expiration of a period of 12 months after the date upon which either Party provides notice
of termination in writing to the other Party.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this
Agreement.
Done at Budapest, in duplicate in the English language, this 25th day of October, 2018.”

„MEGÁLLAPODÁS AZ ORSZÁGONKÉNTI JELENTÉSEK CSERÉJÉRŐL MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTT
Mivel Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (mint „részes Fél”, illetve együtt „Felek”)
– annak érdekében, hogy felmérjék a magas szintű transzferár kockázatokat, valamint az adóalap-csökkentéssel és
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos egyéb kockázatokat, és adott esetben gazdasági és statisztikai elemzések
céljából – megállapodást kívánnak kötni, amellyel fokozni kívánják a nemzetközi adóügyi átláthatóságot, továbbá
az éves Országonkénti jelentések automatikus kicserélésén keresztül javítani kívánják adóhatóságaik azon
képességét, hogy hozzáférjenek a bevételek globális elosztásával és a fizetett adókkal kapcsolatos információkhoz,
valamint a gazdasági tevékenység helyére vonatkozó bizonyos mutatókhoz azon joghatóságokban, ahol
multinacionális vállalatcsoportok működnek;
Mivel az Országonkénti jelentés az egységes transzferár dokumentáció egyik eleme, amelynek célja, hogy lényeges
és megbízható információkat nyújtson az adóhatóságoknak a hatékony és átfogó transzferárazással kapcsolatos
kockázatelemzés elvégzéséhez;
Mivel Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai előírják, hogy a Multinacionális vállalatcsoport
Adatszolgáltatásra kötelezett szervezete évente Országonkénti jelentés benyújtására köteles;
Mivel a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban,
1979. február 12-én aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 23. Cikke (Információcsere) engedélyezi
az adóügyi információcserét, beleértve az automatikus információcserét;
Ezért a Felek a következőkben állapodnak meg:
1. Az Egyezmény 23. cikkének rendelkezése szerint, az egyik Fél Illetékes hatósága évente automatikus módon kicseréli
az Országonkénti jelentéseket a másik Fél Illetékes hatóságával. Az „Illetékes hatóság” kifejezés az Egyezmény
szerinti Illetékes hatóságot jelenti.
2. Az Illetékes hatóságok megállapodást fognak kötni, ami rögzíti:
(i)
az Országonkénti jelentések cseréjének hatályát,
(ii)
az Országonkénti jelentések cseréjének idejét és módját,
(iii)
az adatátvitellel és hibákkal kapcsolatos együttműködés feltételeit,
(iv)
az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos titoktartásra, adatvédelmi biztosítékokra és megfelelő
felhasználásra vonatkozó szabályokat,
(v)
az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos egyeztetések módját, és
(vi)
a megállapodás módosításának módját és annak időtartamát.
A megállapodásnak összhangban kell lennie a jelen Megállapodással és az Egyezménnyel.
3. Minden kicserélt információra az Egyezményben előírt titoktartási és egyéb adatvédelmi szabályok vonatkoznak,
beleértve a kicserélt információk felhasználását korlátozó rendelkezéseket is. Jelen Megállapodás felmondása
esetén az e Megállapodás alapján korábban kicserélt valamennyi információra továbbra is az Egyezmény ilyen
feltételei vonatkoznak.
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4. A Megállapodás végrehajtása során esetlegesen felmerülő nehézségek esetén bármelyik fél konzultációt
kezdeményezhet megfelelő intézkedések kidolgozására a Megállapodásban foglaltak teljesítésének biztosítása
érdekében.
5. Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli egyetértésével módosítható. Eltérő megállapodás hiányában az ilyen
módosítás az e Megállapodás 6. pontjában meghatározott módon lép hatályba.
6. Jelen Megállapodás Magyarország Kormányának az Amerikai Egyesült Államok Kormányának szóló írásbeli
értesítése napján lép hatályba, ami szerint Magyarország Kormánya teljesítette a Megállapodás hatálybalépéséhez
szükséges, belső joga alapján előírt kötelezettségeit. Mindazonáltal az e Megállapodás szerinti információcsere
nem kezdődhet meg mindaddig, amíg az e Megállapodás 2. pontjában leírt megállapodás a saját feltételei szerint
hatályba nem lép.
7. Jelen Megállapodás a következő két időpont közül a korábbi bekövetkezésekor szűnik meg, (1) az Egyezmény
megszűnésének napján vagy (2) bármelyik Fél másik Félnek címzett írásbeli felmondási értesítése napját követő 12
hónapos időtartam leteltét követő hónap első napján.
Ennek hiteléül az arra a Kormányaik által kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak ezt a Megállapodást aláírták.
Készült Budapesten két példányban, angol nyelven 2018. október 25-én.”
4. §		
A Megállapodás végrehajtása során az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény szabályait kell alkalmazni.
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–4. § a Megállapodás 6. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás és a 2–4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté
válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXXVI. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról
szóló Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Szerződést e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Szerződés hiteles magyar és szlovák nyelvű szövege a következő:

„SZERZŐDÉS
MAGYARORSZÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL
Magyarország és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek)
tiszteletben tartva egymás területi épségét és a két állam közötti államhatár sérthetetlenségét,
betartva és megvalósítva a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és
a baráti együttműködésről szóló Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződés alapelveit és céljait,
attól az óhajtól vezérelve, hogy meghatározzák és dokumentálják az államhatárt,
abbéli törekvésükben, hogy biztosítsák a határvonal megjelölését és láthatóságát, ezek ellenőrzését, a határjelek
folyamatos karbantartását és az államhatár felmérését,
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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azzal a céllal, hogy a kölcsönös megértés szellemében rendezzék az államhatár azon változásait, amelyekre az Ipoly
határfolyó vízgazdálkodásilag szabályozott szakaszain végrehajtott intézkedésekkel összefüggésben került sor,
továbbá rendezzék a magyar Somoskőújfalu település önkormányzata által létesített szennyvízcsatornának
az államhatáron átnyúlva történt megépítésével keletkezett helyzetet, és megteremtsék a feltételeket az érintett
földterületek hasznosításához,
az alábbiakban állapodtak meg:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. cikk
A jelen Szerződésben használt kifejezések jelentése a következő:
a)
határvonal: az államhatár és a földfelszín metszési vonala;
b)
határpont: a határvonalnak a határokmányokban koordinátákkal egyértelműen meghatározott pontja;
c)
jelöletlen határpont: a terepen határjellel nem jelölt határpont;
d)
határút: olyan út vagy útszakasz, amelyen hosszanti irányban a határvonal halad;
e)
határárok: olyan árok, vagy annak egy szakasza, amelyen hosszanti irányban a határvonal halad;
f)
határvíz: folyó, patak, csatorna, állandó jellegű állóvíz vagy ezeknek a szakaszai, amelyeken
a határvonal halad, vagy amelyeket a határvonal ismételten metsz, és amelyek szerepelnek
a határokmány-gyűjteményben;
g)
határmunkák: az államhatár felmérésével, megjelölésével, a megjelölés ellenőrzésével, felújításával és
karbantartásával kapcsolatos munkák;
h)
államhatár térsége: az államhatár mindkét oldalán ötven (50) m, illetve a határvizek szakaszán az államhatár
mindkét oldalán százötven (150) m széles egybefüggő sáv;
i)
Határbizottság: a jelen Szerződés 22. cikke alapján létrehozott Magyar–Szlovák Határbizottság.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁR MEGHATÁROZÁSA
2. cikk
A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár (a továbbiakban: államhatár) azon függőleges síkok
határvonalon áthaladó sorozata, amely elválasztja egymástól a Szerződő Felek területét, a létesítményeket, illetve
egyéb berendezéseket a Föld felszínén, a felszín alatt és a felszín felett.

3. cikk
(1) Az államhatár állandó, és Magyarország, a Szlovák Köztársaság és az Osztrák Köztársaság államhatárainak „Triplex”
határjellel megjelölt csatlakozási pontjától általában keleti irányba haladva Magyarország, a Szlovák Köztársaság és
Ukrajna államhatárainak „Tisza” határjellel megjelölt csatlakozási pontjáig tart.
(2) Az államhatárt csak nemzetközi szerződés alapján lehet megváltoztatni.

4. cikk
Az államhatárt meghatározza:
a)
a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Magyarország között, 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban
kötött békeszerződés [II. rész 27. Cikk 4. pontja];
b)
a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Magyarország között Párizsban, 1947. évi február hó 10. napján
kelt békeszerződés [I. rész 1. Cikk (4) bekezdés b) és c) pontja];
c)
a Párizsi Békeszerződés 1. Cikke (4) bekezdésének d) pontja értelmében a magyar és a csehszlovák kormány
képviselőiből alakított Határrendező Bizottság munkálatairól Pozsonyban, 1947. évi december hó 22. napján
aláírt zárójegyzőkönyv;
d)
a magyar–csehszlovák Határrendező Bizottság Pozsonyban, 1947. évi december hó 22. napján aláírt
zárójegyzőkönyvének Pozsonyban, 1948. évi október hó 11. napján aláírt I. számú pótjegyzőkönyve;
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e)

f)
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a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa küldöttsége és a Csehszlovák Köztársaság kormányküldöttsége
között a magyar–csehszlovák határ kisebb hibáinak rendezése tárgyában folytatott tárgyalásokról
Pozsonyban, 1952. június hó 6. napján aláírt zárójegyzőkönyv és mellékletei;
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási
szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt
Szerződés.

5. cikk
(1) Az államhatár húsz határszakaszból áll, amelyek folyamatosan, nyugat felől keleti irányba I.-től XX.-ig, római
számokkal vannak megjelölve.
(2) Az államhatárra, annak megjelölésére és a határszakaszokra vonatkozó adatokat a határokmányok tartalmazzák.

6. cikk
A határvonalat rögzítik:
1.
a jelen Szerződés hatálybalépése napján hatályos nemzetközi dokumentumok elválaszthatatlan részét
képező határokmányok:
a)
a Szerződő Felek közötti határvonal részletes leírása,
b)
az államhatár 1:2880 és 1:5000 méretarányú térképei,
c)
mérési vázlatok,
d)
az a)–c) pontokban felsorolt okmányoknak a Szerződő Felek illetékes szervei által jóváhagyott
módosításai és kiegészítései, és
2.
a jelen Szerződés10. cikkében megjelölt okmány.

7. cikk
(1) A Szerződő Felek a jelen Szerződés hatályba lépésének napjától számított két éven belül gondoskodnak
az államhatár felmérésének megkezdéséről, a határjelek helyzetének geodéziai mérésekkel történő ellenőrzésével,
a határvizek partjainak, a határutak és határárkok széleinek felmérésével, a környező területek újbóli felmérésével
az államhatár teljes hosszában, és ennek alapján új határokmány-gyűjtemény elkészítéséről.
(2) Az új határokmány-gyűjteményt az alábbiak képezik:
a)
az államhatár leírása, a határvizek, határutak és határárkok jegyzéke,
b)
az államhatár térképei,
c)
az államhatár koordinátajegyzéke.
(3) Az államhatár (1) bekezdés szerinti felmérésének módszereit, valamint az új határokmány-gyűjtemény tartalmát és
formáját a Határbizottság állapítja meg.
(4) Amennyiben az államhatár felmérésének eredményeképpen megállapításra kerül, hogy a jelen Szerződés
6. cikkében említett határokmányokban rögzített határvonal a határvizek helyett szárazföldre esik, a Határbizottság
a hatályos határokmányok alapján kitűzi és megjelöli az államhatárt.

8. cikk
Az államhatár megegyezik:
a)
a határvonalon közvetlenül elhelyezett, egymást követő határjeleket összekötő egyenessel, vagy
b)
az egymást követő jelöletlen határpontokat összekötő egyenessel, vagy
c)
egy jelöletlen határpontot és az azt követő, a határvonalon elhelyezett határjelet összekötő egyenessel, vagy
fordítva.

III. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁR VÁLTOZÁSAI
9. cikk
(1) Az államhatár az Ipoly határfolyó medrének elvégzett szabályozása következtében a III. és IV. határszakaszon
az alábbiak szerint változik meg:
a)
Letkés magyar település, valamint Leléd (Leľa) és Ipolyszalka (Salka) szlovák települések térségében,
a III.6/2 határjeltől a III.7 határjelig (III.5a., III.6b. és III.7c. számú határtérképek);
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b)

Letkés és Ipolytölgyes magyar települések, valamint Ipolyszalka (Salka) és Ipolykiskeszi (Malé Kosihy) szlovák
települések térségében, a III.8/8 határjeltől a III.12/6 határjelig (III.8c., III.9b. és III.10c. számú határtérképek);
c)
Ipolytölgyes magyar település és Ipolykiskeszi (Malé Kosihy) szlovák település térségében,
a III.12/14 határjeltől a III.12/17 határjelig (III.11b. számú határtérkép);
d)
Perőcsény magyar település és Ipolyszakállos (Ipeľský Sokolec) szlovák település térségében,
a III.20/6 határjeltől a III.22 határjelig (III.19b. számú határtérkép);
e)
Tésa és Hont magyar települések, valamint Szete (Kubáňovo) és Ipolyság (Šahy) szlovák települések
térségében, a IV./ax határjeltől a IV./1 határjelig és a IV.15/10 határjeltől a IV.15/13x határjelig (a IV.1b. számú
és a IV.7a. számú határtérképek).
(2) Az államhatár a Somoskőújfalu településen végzett csatornázással összefüggésben a VIII. határszakaszon,
Somoskőújfalu és Salgótarján-Somoskő magyar települések, valamint Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka)
szlovák település térségében megváltozik, a VIII.7/2x határjeltől a VIII.8x határjelig és a VIII.12/4x határjeltől
a VIII.12/6x határjelig (a VIII.2a. számú és a VIII.4a. számú határtérképek).

10. cikk
Az államhatár jelen Szerződés 9. cikke szerinti változásait „A magyar–szlovák államhatár vonala változásainak
dokumentációja – III., IV., VIII. határszakasz – 2013” című okmány rögzíti, amely mint melléklet, a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

11. cikk
(1) A Szlovák Köztársaság államterületének az államhatár jelen Szerződés 9. cikke szerinti változásai következtében
leválasztott, összesen 177 802 m2-t kitevő részei Magyarországhoz kerülnek.
(2) Az (1) bekezdésben említett, a Szlovák Köztársaság államterületének leválasztott részén található ingatlanok
– beleértve az építményeket –, a berendezések és a növényzet a jelen Szerződés hatálybalépésének napjával
Magyarország tulajdonába kerülnek át. A jelen Szerződés 9. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjai szerinti
térségekben lévő duzzasztóművek építményei üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját a Szerződő Felek
külön nemzetközi szerződésben rögzítik, legkésőbb a jelen Szerződés hatálybalépését követő két (2) éven belül.
(3) Magyarország államterületének az államhatár jelen Szerződés 9. cikke szerinti változásai következtében leválasztott,
összesen 177 802 m2-t kitevő részei a Szlovák Köztársasághoz kerülnek.
(4) A (3) bekezdésben említett, Magyarország államterületének leválasztott részén található ingatlanok – beleértve
az építményeket –, a berendezések és a növényzet a jelen Szerződés hatálybalépésének napjával a Szlovák
Köztársaság tulajdonába kerülnek át.
(5) Az államterületek leválasztott részeit a Szerződő Felek kölcsönösen kiegyenlítették.

12. cikk
A Határbizottság a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított egy (1) éven belül a terepen végrehajtja
az államhatár jelen Szerződés szerinti változásainak megjelölését, valamint ezeknek a változásoknak a hatályos
határokmányokban történő átvezetését.

13. cikk
(1) A jelen Szerződés 11. cikkének (1)–(4) bekezdéseiben említett tulajdonváltozással a területrészekre és az azokon
található ingatlanokra – beleértve az építményeket –, a berendezésekre és a növényzetre korábban fennálló minden
jog és kötelezettség megszűnik.
(2) A Szerződő Felek megerősítik, hogy a jelen Szerződés 11. cikkében említett ingatlanok – beleértve
az építményeket –, a berendezések és a növényzet tulajdonosainak azon Szerződő Fél belső jogszabályai szerint
kártalanítást nyújtottak, amelynek államterületén a jelen Szerződés hatálybalépése előtt az ingatlanok – beleértve
az építményeket –, a berendezések és a növényzet voltak.
(3) A kicserélt területrészeken a tulajdonváltozással kapcsolatosan felmerülő utólagos kártérítési igényt azzal
a Szerződő Féllel szemben kell érvényesíteni, amelynek államterületén ezek a területrészek a jelen Szerződés
11. cikke szerinti tulajdonváltozást megelőzően voltak. Azzal a Szerződő Féllel szemben, amelynek a tulajdonába
e területrészek kerültek, semmilyen kártérítési igény nem támasztható.
(4) A saját államterületén mindkét Szerződő Fél maga viseli a jelen Szerződés szerinti államhatár-változással összefüggő
valamennyi költséget.
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IV. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁR MEGJELÖLÉSE
14. cikk
(1) Az államhatárt jelölő határjelek típusai:
a)
Magyarország, a Szlovák Köztársaság és az Osztrák Köztársaság államhatárainak csatlakozási pontján
elhelyezett háromoldalú oszlop (Triplex határjel);
b)
Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna államhatárainak csatlakozási pontját közvetetten jelölő,
három önállóan elhelyezett oszlop (Tisza határjel);
c)
a határszakaszok kezdetén elhelyezett szakaszhatárjelek;
d)
az államhatár jellegzetes irányváltozásainál, terepváltozásoknál vagy fontosabb földrajzi elemeknél
elhelyezett főhatárjelek;
e)
a főhatárjelek között elhelyezett mellékhatárjelek;
f)
az államhatár jobb láthatósága érdekében elhelyezett közbeiktatott határjelek;
g)
műszaki okokból, illetve terepviszonyok miatt elhelyezett egyedi határjelek.
(2) Az államhatárt a terepen a határjelek a következőképpen jelölik:
a)
közvetlenül, a határvonalon egyesével elhelyezve,
b)
közvetetten, a határvonalon kívül elhelyezve:
(i)
egyesével a határutak, a határárkok vagy a határvizek két oldalán váltakozva;
(ii)
kettesével a határutak, a határárkok vagy a határvizek elején és végén, azokon a helyeken, ahol
az államhatár belép ezekbe, illetve kilép azokból, továbbá ott, ahol a terepviszonyok miatt
a határjelet nem lehet közvetlenül a határpontra elhelyezni;
(iii)
hármasával azokon a helyeken, ahol az államhatár két közvetetten megjelölt szakasza találkozik.
(3) A határjelek formáját, méretét, anyagát, megjelölését és elhelyezését a hatályos határokmányok tartalmazzák.
(4) Amennyiben szükséges, az államhatár – különösen hidakon, létesítményeken – az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően is megjelölhető.

V. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁS
15. cikk
(1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatár egyértelműen és jól láthatóan kijelölt és geodéziailag
meghatározott legyen. Kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően
karbantartják, szükség szerint felújítják a határjeleket, és átvezetik a változásokat a határokmány-gyűjteményben;
az új vagy kiegészítő határokmányokat a Szerződő Felek belső jogszabályaik szerint hagyják jóvá.
(2) A Szerződő Felek a határvizeket és az államhatáron lévő létesítményeket oly módon tartják karban, hogy
megakadályozzák a határjelek veszélyeztetését vagy megsemmisülését.

16. cikk
(1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatár közvetlenül megjelölt szakaszain az államhatár mindkét oldalán
egy (1) méter széles sáv a határjelek és az államhatár láthatóságát akadályozó növényzettől mentes, karbantartott
terület legyen.
(2) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatár közvetetten megjelölt szakaszain a határjelek körül található
egy (1) méter sugarú terület mentes legyen a határjelek láthatóságát, illetve a kettős és a hármas határjelek
esetében ezek kölcsönös láthatóságát akadályozó növényzettől.
(3) A Szerződő Felek az (1) és (2) bekezdésben említett a határjelek láthatóságát akadályozó növényzetnek tekintik
a határnyiladékba, vagy a határjelek körüli kör alakú szabad területre benyúló növényi részeket is.
(4) A Határbizottság egyedi és gazdaságossági indokok alapján dönthet úgy, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti
karbantartott határnyiladékkal, valamint a kör alakú szabad terület tisztításával kapcsolatos munkákat mindkét
államterületen az egyik Szerződő Fél biztosítja.

34498

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

17. cikk
(1) A jelen Szerződés 16. cikkében meghatározott területen kizárólag közlekedést, határrendészeti vagy
vízgazdálkodási célokat szolgáló létesítmény, valamint államhatáron átvezető vezeték létesíthető. A Szerződő Felek
egyedi esetekben ettől eltérően állapodhatnak meg.
(2) Az államhatáron lévő létesítmények üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját nemzetközi szerződés rendezi.
(3) Az államhatár mentén fekvő ingatlan határát állandó módon megjelölni csak az államhatártól több, mint
két (2) méteres távolságra lehet.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben szereplő korlátozások nem vonatkoznak jelen Szerződés hatályba lépésekor már meglévő
létesítményekre.

18. cikk
(1) A Szerződő Felek gondoskodnak az államhatár megjelölésének hétévenkénti közös ellenőrzéséről, szükség
szerinti felméréséről, és a megállapított hiányosságok megszüntetéséről. A hétéves időszakot az előző ellenőrzés
terepmunkáinak megkezdésétől kell számítani.
(2) A egyik Szerződő Fél javaslatára, indokolt esetben az államhatár, vagy egy része megjelölésének ellenőrzését,
felmérését és a hiányosságok megszüntetését a Szerződő Felek az (1) bekezdés szerinti rendszeres közös
ellenőrzésen kívül is biztosítják.
(3) Az államhatár (1) és (2) bekezdés szerinti közös ellenőrzésének eredményei alapján aktualizálni kell
a határokmányokat, vagy el kell készíteni egy új határokmány-gyűjteményt.
(4) Az aktualizált határokmányt, vagy az új határokmány-gyűjteményt a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint kell
jóváhagyni.

19. cikk
Amennyiben szükségessé válik a Szerződő Felek és harmadik ország államhatárainak találkozási pontját jelölő
határjel felújítása, akkor a munkát valamennyi érintett állam illetékes szerveinek megállapodása alapján végzik el.

20. cikk
(1) A határmunkák elvégzéséről – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az I., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII. és XIX.
határszakaszon Magyarország, a IV., VI., VII., VIII., IX. és X. határszakaszon a Szlovák Köztársaság gondoskodik.
(2) A Duna, Ipoly, Hernád, Ronyva, Bodrog, Felsőberecki-csatorna, Nagy-Karcsa, Kis-Karcsa, Holt-Tisza és Tisza
határvizeket érintő határmunkák elvégzéséről a Szerződő Felek közösen, azonos teherviselés mellett
gondoskodnak, kivéve az államhatár megjelölésének karbantartását, amelyet mindkét Szerződő Fél a saját területén
biztosít.
(3) A Szerződő Felek saját költségük terhére biztosítják a határokmányok és a határokmány-gyűjtemény kidolgozását és
aktualizálását.
(4) A Határbizottság indokolt esetben dönthet a határmunkák elvégzésének (1) és (2) bekezdésekben foglaltaktól eltérő
felosztásáról, szem előtt tartva a célszerűség, a gazdaságosság és az azonos teherviselés elveit.

21. cikk
(1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatáron, vagy az államhatár térségében lévő ingatlanok tulajdonosai,
használói, valamint az egyéb jogcím szerinti jogosultak a határmunkák végzését előzetes tájékoztatást követően
eltűrjék, beleértve az ingatlanokra történő belépést és behajtást.
(2) Határmunkát csak a jelen Szerződés 23. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott megbízólevéllel
rendelkező, vagy az általa készített névjegyzékben szereplő személy végezhet.
(3) Amikor az egyik Szerződő Fél megbízásából eljáró személy a másik Szerződő Fél területén teljesíti feladatát, az általa
a tevékenysége során okozott károkért az őt megbízó Szerződő Fél azon Szerződő Fél joga szerint felel, amelynek
a területén a károkozás történt.
(4) Az a Szerződő Fél, amelynek területén a (3) bekezdésben említett kár bekövetkezett, a kárt ugyanolyan feltételek
mellett téríti meg, mintha azt az általa megbízott személy okozta volna.
(5) Az a Szerződő Fél, amelynek a megbízásából eljáró személy a másik Szerződő Fél területén harmadik személynek
kárt okozott, teljes mértékben megtéríti a másik Szerződő Félnek az általa a károsultnak vagy a kártérítésre jogosult
más személyeknek kifizetett kártérítés összegét.
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(6) A (3) bekezdésben szabályozott esetben – az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a Szerződő Felek
kölcsönösen lemondanak a másik Szerződő Fél által okozott károk megtérítésének igényéről, kivéve, ha a kárt
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

VI. FEJEZET
A MAGYAR–SZLOVÁK HATÁRBIZOTTSÁG
22. cikk
(1) A Szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó feladataik végrehajtására létrehozzák a Magyar–Szlovák
Határbizottságot.
(2) A Határbizottság Magyarország és a Szlovák Köztársaság küldöttségeiből áll. A Szerződő Felek saját belső
jogszabályaik alapján nevezik ki a küldöttségeik elnökét, elnökhelyettesét és legfeljebb további három tagját.
(3) A Szerződő Felek a küldöttségek, valamint az elnökök kinevezéséről és az elnökök felmentéséről diplomáciai úton
értesítik egymást.
(4) A küldöttségek összetételében végrehajtott változásokról az elnökök írásban tájékoztatják egymást.
(5) Az elnökök és elnökhelyetteseik, továbbá az elnökök által felhatalmazott személyek jogosultak közvetlen
kapcsolatot tartani egymással.
(6) A Határbizottság küldöttségei és elnökei a jelen Szerződésből fakadó feladatok teljesítéséhez jogosultak szakértőket
és más személyeket igénybe venni.
(7) A Szerződő Felek maguk viselik saját küldöttségük, szakértőik és a jelen Szerződésből fakadó feladatok
teljesítésében részt vevő, általuk igénybe vett más személyek tevékenységének költségeit.

23. cikk
(1) A Határbizottság:
a)
tervezi, szervezi, biztosítja, irányítja és ellenőrzi a határmunkákat, ellátja az államhatárhoz kapcsolódó
igazgatási feladatokat;
b)
szervezi és elvégzi az államhatár megjelölésének közös ellenőrzését, a feltárt hiányosságok felszámolását, és
ezek eredményéről zárójegyzőkönyvet készít;
c)
közös határszemlét tart az államhatáron, az államhatár és a határjelek állapotának megvizsgálása, illetve
a határvonallal és annak megjelölésével kapcsolatos problémák megoldása céljából;
d)
dönt az államhatár megjelölésének módjáról és a megjelölés megváltoztatásáról;
e)
meghatározza a határokmányok és a határokmány-gyűjtemény tartalmát, formáját és elkészítésének módját;
f)
elkészíti a határokmányokat és a határokmány-gyűjteményt, valamint biztosítja azok aktualizálását;
g)
véleményezi a jelen Szerződés 16. cikkében meghatározott területeken tervezett építési munkákat;
h)
véleményezi az államhatár térségében tervezett, a természeti kincsek felkutatásával, valamint
az építkezésekkel összefüggő munkákat, amennyiben azok kivitelezése a Szerződő Felek illetékes
hatóságainak álláspontja szerint kihatással lehet a határvonalra és annak megjelölésére;
i)
meghatározza a g) és h) pontokban említett munkák megkezdése előtt a határvonallal és annak
megjelölésével összefüggő intézkedéseket;
j)
javaslatokat készít az államhatár módosítására, a változtatással összefüggő okmányokra, és ezeket a Szerződő
Felek illetékes szervei elé terjeszti;
k)
közös műszaki szakértői csoportot és közös mérőcsoportokat, valamint szükség esetén, konkrét feladat
megoldására szakértői munkacsoportot hoz létre, és meghatározza tevékenységük és együttműködésük
elveit;
l)
elbírálja és jóváhagyja a közös műszaki szakértői csoport és a közös mérőcsoportok által kidolgozott
okmányokat;
m)
a természetes személyek részére az államhatáron végzendő határmunkákhoz megbízólevelet állít ki, valamint
meghatározza annak tartalmát és formáját;
n)
meghatározza ügyrendjét, és kiadja a határmunkák elvégzésére, valamint a határokmányok elkészítésére és
aktualizálására vonatkozó utasításokat.
(2) A Határbizottság nem jogosult módosítani az államhatárt.
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24. cikk
(1) A Határbizottság üléseken, munkatalálkozókon, közös határszemléken vagy elnökei közötti levélváltás útján végzi
tevékenységét.
(2) A Határbizottság üléseit szükség szerint, de legalább kétévente egyszer a Szerződő Felek államterületén felváltva
tartja. Az ülés határszemlével is összeköthető.
(3) A Határbizottság indokolt esetben, egyik elnökének írásbeli javaslata alapján soron kívüli ülést vagy közös
határszemlét tart, ezen javaslat kézhezvételétől számított három (3) hónapon belül.
(4) A Határbizottság minden ülésről, munkatalálkozóról és közös határszemléről két (2) példányban, magyar és szlovák
nyelven jegyzőkönyvet készít. A Határbizottság jegyzőkönyveit és zárójegyzőkönyveit a Szerződő Felek belső
jogszabályai szerint kell jóváhagyni.
(5) A Határbizottság mindkét küldöttsége saját államának címerével ellátott, a Határbizottság elnevezését és
a küldöttség megnevezését feltüntető száraz és nedves bélyegzőt használ.

VII. FEJEZET
A VITÁK RENDEZÉSE
25. cikk
(1) A jelen Szerződés értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságaik
közötti tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a Szerződő Felek ily módon nem tudnak megállapodni, a vitát
diplomáciai úton rendezik.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárással sem kerül sor megegyezésre, a Szerződő Felek egyikének kérésére
a vitát a nemzetközi jog rendelkezései szerint választottbíróság elé terjesztik.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. cikk
A jelen Szerződés rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi
szerződéseiben szereplő kötelezettségvállalásait. A jelen Szerződés nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket,
amelyek a Szerződő Felek európai uniós tagságából fakadnak.

27. cikk
(1) A jelen Szerződést meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Szerződő Felek Pozsonyban cserélik ki. A jelen
Szerződés a megerősítésről szóló okiratok kicserélését követő második (2.) hónap első (1.) napján lép hatályba.
(2) A jelen Szerződés 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10. és 11. cikkeinek rendelkezései nem mondhatók fel. A jelen Szerződés
többi rendelkezése határozatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban bármikor
felmondhatja. A jelen Szerződés felmondott rendelkezései a felmondásról szóló jegyzék másik Szerződő Fél általi
kézhezvételét követő hatodik (6.) hónapot követő hónap első (1.) napján hatályukat vesztik.
(3) A jelen Szerződés 7. cikk (2) bekezdése szerinti új határokmány-gyűjtemény hatálybalépését követően a jelen
Szerződés 6. cikkében felsorolt határokmányok hatályukat vesztik.
(4) A jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között
az államhatár rendjének szabályozásáról szóló, Prágában, 1956. évi október hó 13. napján aláírt Szerződés és
Zárójegyzőkönyv hatályát veszti.
Készült Amszterdamban, 2016. évi január hónap 25. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven
készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Magyarország nevében

a Szlovák Köztársaság nevében”
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„ZMLUVA
MEDZI MAĎARSKOM A SLOVENSKOU REPUBLIKOU O ŠTÁTNEJ HRANICI
Maďarsko a Slovenská republika (ďalej len „zmluvné strany“),
vzájomne rešpektujúc svoju územnú celistvosť a neporušiteľnosť štátnej hranice medzi oboma štátmi,
dodržiavajúc a uskutočňujúc zásady a ciele Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Maďarskou
republikou a Slovenskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži,
vedené želaním určiť a dokumentovať štátnu hranicu,
v snahe zabezpečiť vyznačenie a viditeľnosť hraničnej čiary a ich kontrolu, vykonávať priebežnú údržbu hraničných
znakov a zameriavanie štátnej hranice,
s cieľom riešiť v duchu vzájomného porozumenia zmeny štátnej hranice v súvislosti s opatreniami, ktoré boli
vykonané na vodohospodársky upravených úsekoch hraničnej rieky Ipeľ, ako aj riešiť situáciu, ku ktorej došlo
vybudovaním kanalizácie presahujúcej štátnu hranicu samosprávou maďarskej obce Somoskőújfalu a vytvoriť
podmienky na využívanie príslušných priľahlých plôch,
dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ
VYMEDZENIE POJMOV
ČLÁNOK 1
Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a)
hraničná čiara – priesečnica štátnej hranice a zemského povrchu,
b)
hraničný bod – bod hraničnej čiary jednoznačne určený súradnicami v hraničných dokumentoch,
c)
nevyznačený hraničný bod – hraničný bod v teréne nevyznačený hraničným znakom,
d)
hraničná cesta – cesta alebo úsek cesty, ktorou v pozdĺžnom smere prebieha hraničná čiara,
e)
hraničná priekopa – priekopa alebo úsek priekopy, ktorým v pozdĺžnom smere prebieha hraničná čiara,
f)
hraničná voda – rieka, potok, kanál, stojatá voda trvalého charakteru alebo ich úseky, ktorými prebieha
hraničná čiara, alebo ktoré hraničná čiara opakovane pretína a sú uvedené v hraničnom dokumentárnom
diele,
g)
hraničné práce – práce spojené so zameraním a vyznačením štátnej hranice, kontrolou, obnovením a s
údržbou jej vyznačenia,
h)
priestor štátnej hranice – súvislý pás do vzdialenosti päťdesiat (50) metrov na oboch stranách štátnej hranice
alebo súvislý pás stopäťdesiat (150) metrov na oboch stranách štátnej hranice na úsekoch hraničných vôd,
i)
hraničná komisia – maďarsko–slovenská hraničná komisia zriadená podľa článku 22 tejto zmluvy.

DRUHÁ ČASŤ
URČENIE ŠTÁTNEJ HRANICE
ČLÁNOK 2
Štátna hranica medzi Maďarskom a Slovenskou republikou (ďalej len „štátna hranica”) je rad vertikálnych rovín, ktorý
prechádza hraničnou čiarou a oddeľuje od seba územia zmluvných strán a objekty, prípadne ostatné zariadenia na
zemskom povrchu, pod a nad zemským povrchom.

ČLÁNOK 3
(1) Štátna hranica je nepohyblivá a prebieha od bodu styku štátnych hraníc Maďarska, Slovenskej republiky a Rakúskej
republiky vyznačeného hraničným znakom „Triplex” prevažne východným smerom až k bodu styku štátnych hraníc
Maďarska, Slovenskej republiky a Ukrajiny vyznačenému hraničným znakom „Tisa”.
(2) Štátnu hranicu možno meniť len na základe medzinárodnej zmluvy.
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ČLÁNOK 4
Štátnu hranicu určuje:
a)
Mierová zmluva medzi Maďarskom a mocnosťami spojenými a združenými podpísaná dňa 4. júna 1920 v
Trianone (Časť II, článok 27, bod 4.),
b)
Mierová zmluva medzi Maďarskom a mocnosťami spojenými a pridruženými podpísaná dňa 10. februára
1947 v Paríži [Časť I, článok 1, ods. 4. písm. b) a c)],
c)
Záverečný protokol o prácach Rozhraničovacej komisie utvorenej zo zástupcov maďarskej a československej
vlády v zmysle článku 1, ods. 4. písm. d) Parížskej mierovej zmluvy podpísaný dňa 22. decembra 1947 v
Bratislave,
d)
Dodatkový protokol č. 1 k Záverečnému protokolu Maďarsko–československej rozhraničovacej komisie
podpísanému dňa 22. decembra 1947 v Bratislave podpísaný dňa 11. októbra 1948 v Bratislave,
e)
Záverečný protokol o rokovaniach medzi delegáciou ministerskej rady Maďarskej ľudovej republiky
a delegáciou vlády Československej republiky o úprave drobnejších porúch maďarsko–československých
štátnych hraníc podpísaný dňa 6. júna 1952 v Bratislave a prílohy tohto protokolu,
f)
Zmluva medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po
vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava podpísaná dňa
21. apríla 1997 v Bratislave.

ČLÁNOK 5
(1) Štátna hranica je rozdelená na dvadsať hraničných úsekov označených rímskymi číslicami od I. po XX., postupne v
smere od západu na východ.
(2) Údaje o štátnej hranici, jej vyznačení a o hraničných úsekoch sú uvedené v hraničných dokumentoch.

ČLÁNOK 6
Hraničná čiara je zaznamenaná:
a)
hraničnými dokumentmi účinnými ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť medzinárodných dokumentov, a to:
i.
podrobným popisom hraničnej čiary medzi zmluvnými stranami,
ii.
mapami štátnej hranice v mierke 1:2880 a 1:5000,
iii.
meračskými náčrtmi,
iv.
zmenami a doplneniami dokumentov uvedených v písmenách a) až c) schválenými príslušnými
orgánmi zmluvných strán; a
b)
dokumentom uvedeným v článku 10 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 7
(1) Zmluvné strany zabezpečia do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy začatie zamerania štátnej
hranice kontrolou polohy hraničných znakov geodetickým zameraním, zameraním brehov hraničných vôd, okrajov
hraničných ciest a hraničných priekop a novým zameraním priľahlých území v celej dĺžke štátnej hranice, a na tomto
základe vyhotovenie nového hraničného dokumentárneho diela.
(2) Nové hraničné dokumentárne dielo tvorí:
a)
popis štátnej hranice a zoznam hraničných vôd, hraničných ciest a hraničných priekop,
b)
mapy štátnej hranice,
c)
zoznam súradníc štátnej hranice.
(3) Metódy zamerania štátnej hranice podľa odseku 1 a obsah a formu nového hraničného dokumentárneho diela určí
hraničná komisia.
(4) Ak sa zameraním štátnej hranice zistí, že hraničná čiara zaznamenaná v hraničných dokumentoch podľa článku 6
tejto zmluvy prebieha namiesto hraničnej vody po suchozemskej časti, hraničná komisia vyznačí a vytýči štátnu
hranicu podľa účinných hraničných dokumentov.

ČLÁNOK 8
Štátna hranica prebieha:
a)
po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hraničných znakov osadených priamo na hraničnej čiare, alebo
b)
po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznačených hraničných bodov, alebo
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c)
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po priamej spojnici nevyznačeného hraničného bodu a nasledujúceho hraničného znaku osadeného na
hraničnej čiare, alebo naopak.

TRETIA ČASŤ
ZMENY ŠTÁTNEJ HRANICE
ČLÁNOK 9
(1) Štátna hranica sa mení na III. a IV. hraničnom úseku v súvislosti s vykonanými úpravami koryta hraničnej rieky Ipeľ
nasledovne:
a)
v priestore maďarskej obce Letkés a slovenských obcí Leľa a Salka od hraničného znaku III.6/2 po hraničný
znak III.7 (hraničné mapy číslo III.5a., číslo III.6b. a číslo III.7c.),
b)
v priestore maďarských obcí Letkés a Ipolytölgyes a slovenských obcí Salka a Malé Kosihy od hraničného
znaku III.8/8 po hraničný znak III.12/6 (hraničné mapy číslo III.8c., číslo III.9b. a číslo III.10c.),
c)
v priestore maďarskej obce Ipolytölgyes a slovenskej obce Malé Kosihy od hraničného znaku III.12/14 po
hraničný znak III.12/17 (hraničná mapa číslo III.11b.),
d)
v priestore maďarskej obce Perőcsény a slovenskej obce Ipeľský Sokolec od hraničného znaku III.20/6 po
hraničný znak III.22 (hraničná mapa číslo III.19b.),
e)
v priestore maďarských obcí Tésa a Hont a slovenských obcí Kubáňovo a Šahy od hraničného znaku IV./ax po
hraničný znak IV./1 a od hraničného znaku IV.15/10 po hraničný znak IV.15/13x (hraničné mapy číslo IV.1b.
a číslo IV.7a.).
(2) Štátna hranica sa v súvislosti s vybudovaním kanalizácie v obci Somoskőújfalu mení na VIII. hraničnom úseku
v priestore maďarských obcí Somoskőújfalu a Salgótarján-Somoskő a slovenskej obce Šiatorská Bukovinka od
hraničného znaku VIII.7/2x po hraničný znak VIII.8x a od hraničného znaku VIII.12/4x po hraničný znak VIII.12/6x
(hraničné mapy číslo VIII.2a. a číslo VIII.4a.).

ČLÁNOK 10
Zmeny štátnej hranice v zmysle článku 9 tejto zmluvy sú popísané v dokumente „Dokumentácia zmien maďarskoslovenskej hraničnej čiary – hraničné úseky č. III., IV. a VIII. – 2013“, ktorý ako príloha tejto zmluvy tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 11
(1) Časti štátneho územia Slovenskej republiky oddelené v dôsledku zmien štátnej hranice podľa článku 9 tejto zmluvy
s celkovou plochou 177 802 m2 pripadajú Maďarsku.
(2) Nehnuteľnosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej časti štátneho územia Slovenskej
republiky podľa odseku 1 prechádzajú dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do vlastníctva Maďarska.
Zmluvné strany upravia prevádzku, údržbu a rekonštrukciu stavebných objektov hatí v priestoroch podľa článku 9
ods. 1 písm. c) a d) tejto zmluvy osobitnou medzinárodnou zmluvou najneskôr do dvoch (2) rokov od nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy.
(3) Časti štátneho územia Maďarska oddelené v dôsledku zmien štátnej hranice podľa článku 9 tejto zmluvy s celkovou
plochou 177 802 m2 pripadajú Slovenskej republike.
(4) Nehnuteľnosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej časti štátneho územia Maďarska
podľa odseku 3 prechádzajú dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do vlastníctva Slovenskej republiky.
(5) Plochy oddelených častí štátnych území si zmluvné strany navzájom vyrovnali.

ČLÁNOK 12
Hraničná komisia vykoná do jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vyznačenie zmien
štátnej hranice podľa tejto zmluvy v teréne a zapracovanie týchto zmien do účinných hraničných dokumentov.

ČLÁNOK 13
(1) Zmenou vlastníctva podľa článku 11 ods. 1 až 4 tejto zmluvy k častiam území a na nich sa nachádzajúcim
nehnuteľnostiam vrátane stavieb, zariadeniam a porastom zanikajú všetky doterajšie práva a záväzky.
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(2) Zmluvné strany potvrdzujú, že vlastníkov nehnuteľností vrátane stavieb, zariadení a porastov podľa článku 11
tejto zmluvy odškodnili podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, na štátnom území ktorej sa
nehnuteľnosti vrátrane stavieb, zariadenia a porasty nachádzali pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
(3) Dodatočnú požiadavku na odškodnenie v súvislosti so zmenou vlastníctva k vymeneným častiam území treba
uplatniť voči zmluvnej strane, na štátnom území ktorej sa tieto časti územia nachádzali pred zmenou vlastníctva
podľa článku 11 tejto zmluvy. Voči zmluvnej strane, do ktorej vlastníctva boli tieto časti územia prevedené, nemožno
uplatniť žiadnu požiadavku na odškodnenie.
(4) Zmluvné strany hradia všetky náklady spojené so zmenami štátnej hranice podľa tejto zmluvy na svojom štátnom
území.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VYZNAČENIE ŠTÁTNEJ HRANICE
ČLÁNOK 14
(1) Druhy hraničných znakov vyznačujúcich štátnu hranicu sú:
a)
trojboký monolit osadený na bode styku štátnych hraníc Maďarska, Slovenskej republiky a Rakúskej republiky
(hraničný znak Triplex),
b)
tri samostatne stojace monolity nepriamo vyznačujúce bod styku štátnych hraníc Maďarska, Slovenskej
republiky a Ukrajiny (hraničný znak Tisa),
c)
základné hraničné znaky osadené na začiatku hraničných úsekov,
d)
hlavné hraničné znaky osadené na miestach výrazných zmien smeru štátnej hranice, na terénnych zmenách,
alebo pri dôležitých geografických prvkoch,
e)
medziľahlé hraničné znaky osadené medzi hlavnými hraničnými znakmi,
f)
doplňujúce hraničné znaky osadené za účelom lepšej viditeľnosti hraničnej čiary,
g)
atypické hraničné znaky osadené z dôvodu technickej alebo terénnej náročnosti.
(2) Štátnu hranicu vyznačujú v teréne hraničné znaky nasledovne:
a)
priamo, osadené jednotlivo na hraničnej čiare;
b)
nepriamo, osadené mimo hraničnej čiary:
i.
jeden, striedavo po oboch stranách hraničných ciest, hraničných priekop alebo hraničných vôd,
ii.
dva, na začiatku a na konci hraničných ciest, hraničných priekop alebo hraničných vôd, na miestach,
kde štátna hranica do nich vstupuje alebo z nich vystupuje a na miestach, kde pre terénne prekážky
nemožno osadiť hraničný znak priamo do hraničného bodu,
iii.
tri, na miestach, kde sa stretajú dva nepriamo vyznačené úseky štátnej hranice.
(3) Tvar, rozmery, materiál, označenie a poloha hraničných znakov sú určené v účinných hraničných dokumentoch.
(4) Ak je to potrebné, možno štátnu hranicu vyznačiť odlišne od ustanovení odseku 1, najmä na mostoch a objektoch.

PIATA ČASŤ
SPRÁVA ŠTÁTNEJ HRANICE
ČLÁNOK 15
(1) Zmluvné strany zabezpečia, aby štátna hranica bola jednoznačne a zreteľne vyznačená a geodeticky určená.
Zaväzujú sa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy udržiavať a podľa potreby obnovovať hraničné znaky
a aktualizovať hraničné dokumentárne dielo; nové alebo doplňujúce hraničné dokumenty schvaľujú zmluvné strany
v zmysle svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
(2) Zmluvné strany udržiavajú hraničné vody a objekty na štátnej hranici tak, aby sa zabránilo ohrozeniu alebo zničeniu
hraničných znakov.

ČLÁNOK 16
(1) Zmluvné strany zabezpečia, aby na úsekoch s priamym vyznačením štátnej hranice bol po oboch stranách štátnej
hranice udržiavaný pás so šírkou jeden (1) meter bez porastov, ktoré bránia vzájomnej viditeľnosti hraničných
znakov a viditeľnosti štátnej hranice.
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(2) Zmluvné strany zabezpečia, aby na úsekoch s nepriamym vyznačením štátnej hranice bola okolo hraničných
znakov kruhová plocha s polomerom jeden (1) meter bez porastov, ktoré bránia viditeľnosti hraničných znakov a pri
znakoch osadených vo dvojici alebo v trojici aj ich vzájomnej viditeľnosti.
(3) Zmluvné strany za porasty brániace viditeľnosti hraničných znakov podľa odsekov 1 a 2 považujú aj časti porastov
prerastajúce do priestoru hraničného pásu, alebo do voľnej kruhovej plochy okolo hraničných znakov.
(4) Hraničná komisia sa v ojedinelých prípadoch a z dôvodov hospodárnosti môže rozhodnúť, že práce súvisiace s
udržiavaním voľného hraničného pásu a voľnej kruhovej plochy podľa odsekov 1 a 2 zabezpečí jedna zo zmluvných
strán na oboch štátnych územiach.

ČLÁNOK 17
(1) Na plochách uvedených v článku 16 tejto zmluvy možno zriaďovať len objekty, ktoré slúžia doprave, ochrane štátnej
hranice, vodohospodárskym cieľom, ako aj vedenia, ktoré štátnu hranicu pretínajú. Zmluvné strany sa môžu v
osobitných prípadoch dohodnúť inak.
(2) Prevádzku, udržiavanie a rekonštrukciu objektov na štátnej hranici upravuje medzinárodná zmluva.
(3) Hranice nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza pri štátnej hranici, možno trvalo vyznačiť len vo vzdialenosti väčšej ako
dva (2) metre od štátnej hranice.
(4) Obmedzenia podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na objekty, ktoré v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy už
existujú.

ČLÁNOK 18
(1) Zmluvné strany zabezpečia každých sedem rokov vykonanie spoločnej kontroly vyznačenia štátnej hranice,
podľa potreby jej zameranie a odstránenie zistených nedostatkov. Sedemročné obdobie sa počíta od začatia prác
predchádzajúcej kontroly v teréne.
(2) Na návrh jednej zo zmluvných strán, v odôvodnenom prípade, zmluvné strany zabezpečia kontrolu vyznačenia
a zameranie štátnej hranice alebo jej časti a odstránia nedostatky aj mimo pravidelnej spoločnej kontroly podľa
odseku 1.
(3) Na základe výsledkov spoločnej kontroly štátnej hranice podľa odsekov 1 a 2 sa aktualizujú hraničné dokumenty
alebo sa vyhotoví nové hraničné dokumentárne dielo.
(4) Aktualizované hraničné dokumenty alebo nové hraničné dokumentárne dielo podliehajú schváleniu podľa
vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.

ČLÁNOK 19
Ak je potrebné obnovenie vyznačenia bodu styku štátnej hranice zmluvných strán s tretím štátom, práce sa
vykonajú na základe dohody príslušných orgánov všetkých dotknutých štátov.

ČLÁNOK 20
(1) Vykonávanie hraničných prác na hraničných úsekoch I., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII. a XIX. zabezpečuje Maďarsko a na
hraničných úsekoch IV., VI., VII., VIII., IX. a X. zabezpečuje Slovenská republika, s výnimkou podľa odseku 2.
(2) Vykonávanie hraničných prác na hraničných vodách Dunaj, Ipeľ, Hornád, Roňava, Bodrog, Hornoberecký kanál,
Veľká Krčava, Malá Krčava, mŕtve rameno Tisy a Tisa zabezpečujú zmluvné strany spoločne rovnakým dielom, okrem
údržby vyznačenia štátnej hranice, ktoré zabezpečuje každá zmluvná strana na vlastnom území.
(3) Zmluvné strany zabezpečia na vlastné náklady vyhotovenie a aktualizáciu hraničných dokumentov a hraničného
dokumentárneho diela.
(4) Hraničná komisia môže v opodstatnených prípadoch rozhodnúť o inom rozdelení vykonávania hraničných prác ako
je ustanovené v odsekoch 1 a 2 so zreteľom na zásady účelnosti, hospodárnosti a rovnakého znášania nákladov.

ČLÁNOK 21
(1) Zmluvné strany zabezpečia, aby vlastníci, užívatelia nehnuteľností, alebo iné oprávnené osoby, ktoré sa nachádzajú
na štátnej hranici alebo v priestore štátnej hranice, strpeli po predchádzajúcom oznámení vykonávanie hraničných
prác, vrátane vstupu a vjazdu na nehnuteľnosti.
(2) Hraničné práce môže vykonávať len osoba, ktorá je držiteľom poverenia podľa článku 23 ods. 1 písm. m) tejto
zmluvy, alebo je uvedená v mennom zozname vypracovanom takýmto držiteľom.
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(3) Ak osoba, konajúca z poverenia jednej zo zmluvných strán vykonáva svoju úlohu na území druhej zmluvnej strany,
za škodu spôsobenú jeho činnosťou zodpovedá poverujúca zmluvná strana podľa práva zmluvnej strany, na území
ktorej bola škoda spôsobená.
(4) Zmluvná strana, na území ktorej vznikla škoda podľa odseku 3, nahradí škodu za tých istých podmienok, ako keby ju
spôsobila ňou poverená osoba.
(5) Zmluvná strana, z poverenia ktorej osoba konajúca na území druhej zmluvnej strany spôsobila škodu tretej osobe,
nahradí v plnej výške druhej zmluvnej strane náhradu škody, ktorú táto vyplatila poškodenej osobe alebo iným na
náhradu škody oprávneným osobám.
(6) V prípade uvedenom v odseku 3 – okrem ustanovenia odseku 5 – sa zmluvné strany vzájomne zriekajú nárokov na
uhradenie škôd spôsobených druhou zmluvnou stranou s výnimkou, ak by bola škoda spôsobená zámerne alebo
hrubou nedbanlivosťou.

ŠIESTA ČASŤ
MAĎARSKO – SLOVENSKÁ HRANIČNÁ KOMISIA
ČLÁNOK 22
(1) Zmluvné strany na vykonanie úloh, ktoré im vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, zriadia Maďarsko – slovenskú
hraničnú komisiu.
(2) Hraničná komisia je zložená z delegácií Maďarska a Slovenskej republiky. Zmluvné strany podľa ich vnútroštátnych
právnych predpisov vymenúvajú predsedov delegácií, ich zástupcov a ďalších najviac troch členov.
(3) Zmluvné strany si vymenovanie delegácií a predsedov a odvolanie predsedov oznamujú diplomatickou cestou.
(4) Zmeny v zložení delegácií si predsedovia oznamujú písomne.
(5) Predsedovia, ich zástupcovia a predsedami splnomocnené osoby sú oprávnené udržiavať priamy styk.
(6) Delegácie hraničnej komisie a ich predsedovia sú oprávnení prizvať expertov a iné osoby na plnenie úloh
vyplývajúcich z tejto zmluvy.
(7) Zmluvné strany uhrádzajú všetky náklady na činnosť svojej delegácie, expertov a iných prizvaných osôb, ktoré plnia
úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy.

ČLÁNOK 23
(1) Hraničná komisia:
a)
plánuje, organizuje, zabezpečuje, usmerňuje a kontroluje hraničné práce a plní úlohy pri správe štátnej
hranice,
b)
organizuje a vykonáva spoločnú kontrolu vyznačenia štátnej hranice a odstránenie zistených nedostatkov; o
výsledku vypracuje záverečný protokol,
c)
vykonáva spoločnú prehliadku štátnej hranice s cieľom zistenia a preverenia stavu štátnej hranice, hraničných
znakov a riešenia problémov súvisiacich s hraničnou čiarou a jej vyznačením,
d)
rozhoduje o spôsobe vyznačenia štátnej hranice a o zmenách jej vyznačenia,
e)
určuje obsah, formu a spôsob vyhotovenia hraničných dokumentov a hraničného dokumentárneho diela,
f)
vyhotovuje hraničné dokumenty a hraničné dokumentárne dielo a zabezpečuje ich aktualizáciu,
g)
vyjadruje sa k stavebným prácam plánovaným v priestoroch podľa článku 16 tejto zmluvy,
h)
vyjadruje sa k plánovaným prácam súvisiacim s vyhľadávaním prírodného bohatstva, plánovaným stavebným
opatreniam v priestore štátnej hranice, ak ich realizácia podľa stanoviska príslušných orgánov zmluvných
strán môže mať vplyv na priebeh a vyznačenie hraničnej čiary,
i)
pred začatím prác podľa písm. g) a h) určuje opatrenia súvisiace s priebehom a vyznačením hraničnej čiary,
j)
vypracováva návrhy na zmeny štátnej hranice, súvisiacu dokumentáciu zmien a tieto predkladá príslušným
orgánom zmluvných strán,
k)
zriaďuje spoločnú skupinu technických expertov, spoločné meračské skupiny a v prípade potreby pracovnú
skupinu expertov na riešenie konkrétnej úlohy a určuje zásady pre ich činnosť a spoluprácu,
l)
posudzuje a schvaľuje dokumenty vypracované spoločnou skupinou technických expertov a spoločnými
meračskými skupinami,
m)
vydáva fyzickým osobám poverenie na vykonávanie hraničných prác na štátnej hranici a určuje obsah
a formu tohto poverenia,
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n)

vydáva rokovací poriadok komisie, smernice na vykonávanie hraničných prác a smernice na vyhotovenie
a aktualizáciu hraničných dokumentov.
(2) Hraničná komisia nie je oprávnená meniť štátnu hranicu.

ČLÁNOK 24
(1) Hraničná komisia vykonáva svoju činnosť na zasadaniach, pracovných stretnutiach, spoločných prehliadkach štátnej
hranice alebo výmenou korešpondencie medzi predsedami.
(2) Hraničná komisia uskutočňuje zasadnutia podľa potreby, najmenej raz za dva (2) roky, striedavo na území
zmluvných strán. Zasadnutie môže byť spojené aj s prehliadkou štátnej hranice.
(3) Hraničná komisia uskutoční, v odôvodnených prípadoch, na písomný návrh predsedu jednej z delegácií mimoriadne
zasadnutie alebo spoločnú prehliadku štátnej hranice, a to do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia tohto návrhu.
(4) Hraničná komisia vypracuje z každého zasadnutia, pracovného stretnutia a spoločnej prehliadky štátnej hranice
protokol vo dvoch (2) vyhotoveniach, každé v maďarskom jazyku a v slovenskom jazyku. Protokoly a záverečné
protokoly hraničnej komisie podliehajú schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.
(5) Každá delegácia hraničnej komisie používa pečiatku a pečatidlo so štátnym znakom vlastného štátu a s uvedením
názvu hraničnej komisie a delegácie.

SIEDMA ČASŤ
RIEŠENIE SPOROV
ČLÁNOK 25
(1) Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy riešia zmluvné strany rokovaniami medzi svojimi
príslušnými orgánmi. Ak sa takýmto spôsobom zmluvné strany nedohodnú, spor sa bude riešiť diplomatickou
cestou.
(2) Ak sa ani postupom podľa odseku 1 nedosiahne dohoda, na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa spor predloží
rozhodcovskému súdu podľa ustanovení medzinárodného práva.

ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 26
Ustanoveniami tejto zmluvy nie sú dotknuté záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných dvojstranných alebo
mnohostranných medzinárodných zmlúv. Táto zmluva nemá vplyv na záväzky vyplývajúce z členstva zmluvných
strán v Európskej únii.

ČLÁNOK 27
(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny si zmluvné strany vymenia v Bratislave. Táto zmluva nadobudne
platnosť prvý (1.) deň druhého (2.) mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.
(2) Články 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 11 tejto zmluvy nemožno vypovedať. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sú platné na
neurčitý čas, pričom ich môže ktorákoľvek zmluvná strana kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou.
Platnosť vypovedaných ustanovení tejto zmluvy sa skončí v prvý (1.) deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí
šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
(3) Nadobudnutím účinnosti nového hraničného dokumentárneho diela podľa článku 7 ods. 2 tejto zmluvy strácajú
účinnosť hraničné dokumenty uvedené v článku 6 tejto zmluvy.
(4) Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Zmluvy medzi Maďarskou ľudovou republikou
a Československou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe so
Záverečným protokolom.
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Dané v Amsterdame dňa 25. januára 2016, v dvoch pôvodných vyhotoveniach v maďarskom jazyku a v slovenskom
jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
ZA
MAĎARSKO

ZA
SLOVENSKÚ REPUBLIKU“

4. §		
A Szerződés 10. cikke szerinti, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az „A magyar–szlovák államhatár vonala
változásainak dokumentációja – III., IV., VIII. határszakasz – 2013” című okmányt az 1. melléklet tartalmazza.
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–4. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet a Szerződés 27. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép
hatályba.
(3) A Szerződés, a 2–4. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős
miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja
meg.

6. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter és a térképészetért
felelős miniszter gondoskodik.
7. §		
Hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása
tárgyában 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1958. évi 15. törvényerejű
rendelet.
8. §		
Hatályát veszti a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló
2018. évi LI. törvény.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2018. évi LXXXV. törvényhez*

* A 2018. évi LXXXV. törvény 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_18_194_LXXXVI_torv_1mell.pdf fájlnév alatt található.
A törvény ezen része jelen Magyar Közlöny 34509-től 34584-ig oldalait képezi.
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2018. évi LXXXVII. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös
jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között
a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:
„AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS
Hungary and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter individually: Contracting Party; hereinafter collectively:
Contracting Parties),
Desiring to strengthen mutual legal cooperation in civil matters between the Contracting Parties on the basis of
mutual respect for sovereignty and equality as well as mutual advantages,
Have agreed on the following:

PART ONE
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Scope
1. The Contracting Parties shall provide each other, in accordance with the provisions of this Agreement, mutual legal
assistance in the following issues related to civil matters:
a)
service of judicial and extra-judicial documents;
b)
taking and transferring of evidence;
c)
summons of witnesses and experts;
d)
recognition and enforcement of decisions and arbitral awards as provided for in Part Four of this Agreement;
e)
exchange of legal information and documents relating to civil matters and mutual legal assistance in civil
matters;
f)
providing and transferring of civil record documents;
g)
other requests for mutual legal assistance.
2. The term “civil” in this Agreement shall include civil, marriage and family, business, commercial and labour matters.
3. Unless otherwise provided in this Agreement, the term “competent authorities” means all courts and other
authorities that have competence in civil matters pursuant to the law of the Contracting Party concerned.

Article 2
Judicial Protection of Rights
1. Citizens of either Contracting Party shall, in the territory of the other Contracting Party, enjoy the same judicial
protection of personal and property rights as citizens of the other Contracting Party and have the right to access
to and exercise procedural rights before the courts and other competent authorities having jurisdiction over civil
matters of the other Contracting Party under the same conditions accorded to the citizens of the other Contracting
Party in civil matters.
2. The provisions of this Agreement shall also apply to legal persons and other entities without legal personality
established in the territory of one of the Contracting Parties pursuant to its national law.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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Article 3
Channels of Communication
1. In the course of the application of this Agreement, the authorities of the Contracting Parties acting in civil matters
shall contact each other through the designated Central Authorities of the Contracting Parties.
2. The Contracting Parties shall communicate the data on the designated Central Authorities and any changes thereof
to each other through diplomatic channels simultaneously with the communication under Article 32 on the
ratification of the Agreement, whereas later changes shall be communicated without delay.
3. In order to facilitate communication between each other, the Central Authorities of the Contracting Parties shall
designate a contact person whose name and contact details as well as any changes thereof shall be communicated
to each other.
4. This Agreement shall not prevent the Contracting Parties from sending requests for legal assistance through
diplomatic channels.

Article 4
Lis pendens
1. If there are proceedings pending before the authority of either Contracting Party, between the same parties,
initiated for the same right arising from the same factual basis, and the decision made therein may be recognised
and enforced on the basis of the Agreement in the territory of the other Contracting Party, the authority of this
other Contracting Party may terminate the proceedings commenced before it subsequently.
2. For the application of paragraph 1, the authorities of the Contracting Parties may, through the Central Authorities,
request information on proceedings pending in the territory of the other Contracting Party.

Article 5
Use of languages
1. The language of communication between the Central Authorities shall be English.
2. Unless otherwise provided in this Agreement, requests for legal assistance as well as accompanying documents
shall be prepared by the requesting authority in its own language and the requesting authority shall attach thereto
a certified translation in the language of the requested authority.
3. The requested authority shall send its reply to the request for legal assistance and the documents attached thereto
in its own language.

Article 6
Exemption from legalisation
1. Public documents issued by the competent authorities of one of the Contracting Parties as well as private
documents carrying an official clause such as, in particular, the certification of registration, signature or identity,
that are forwarded under Article 3 in the course of the application of the Agreement, shall not require additional
legalisation. The sending Contracting Party shall ensure the authenticity of the documents sent as indicated above.
2. Notwithstanding paragraph 1, if there is reasonable doubt that the signature, the status of the signing person or the
seal or the stamp is not authentic, the competent authority of the Contracting Party may, in the manner specified in
Article 3, request the Central Authority of the other Contracting Party to verify the authenticity of the documents.
Such verification may only be requested in exceptional cases, indicating the underlying reasons.

Article 7
Execution of legal assistance requests
1. The requested Contracting Party shall execute requests for legal assistance in accordance with its national law.
2. The requested Contracting Party may execute requests for legal assistance in a specific manner requested by the
requesting Contracting Party if such execution is not contrary to the law of the requested Contracting Party.
3. If the address indicated in the request is inaccurate or the addressee named in the request cannot be found at
the given address during execution of the request for legal assistance, the competent authority of the requested
Contracting Party shall return the request to the requesting Contracting Party or take the necessary measures to
determine the address ex officio, provided that it possesses the necessary data for that execution.
4. Unless otherwise provided in this Agreement, a request for legal assistance shall be timely and expeditiously
executed within one hundred and twenty (120) days from the date of receipt of the request. In case of delay for
legitimate reasons, the requested Contracting Party shall promptly inform the requesting Contracting Party.
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Article 8
Refusal and postponement of legal assistance
1. The requested Contracting Party may refuse to execute the request submitted under this Agreement, if it considers
that executing the request would prejudice its sovereignty, public safety, public order or the fundamental principles
of its legal order, or if executing the request does not fall within the functions of the competent authorities of the
requested Contracting Party. The requested Contracting Party shall, within thirty (30) days from the date of the
receipt of the request, inform the requesting Contracting Party of the reason for refusal to execute the request.
2. The execution of a request for legal assistance may be postponed if the requested Contracting Party finds that
the immediate execution of the request is likely to impede ongoing proceedings in the territory of the requested
Contracting Party. The requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party of the reasons and
a foreseeable duration of the postponement within thirty (30) days from the date of receiving the request.

Article 9
Costs of legal assistance
1. The Contracting Parties shall provide each other legal assistance free of charge, except for the following cases:
a)
expenses relating to a witness or expert shall be subject to Articles 14 and 15 of this Agreement;
b)
expenses of an expert or interpreter relating to the execution of request for taking evidence as provided
for in Article 13 of this Agreement if the expert or interpreter is not a public servant. In such cases, the
Contracting Parties shall consult each other to determine these expenses;
c)
expenses related to recognition and enforcement of decisions and arbitral awards in the courts of each
Contracting Parties;
d)
costs of service of documents in accordance with Article 12 of the Convention on the service abroad of
judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, done at The Hague, on the 15th day of
November, 1965 (hereinafter: Hague Service Convention);
e)
extraordinary or particular expenses if the requesting Contracting Party requests for execution according to
a special procedure.
2. The requested Contracting Party may claim the advancement and the reimbursement of costs under this Article in
accordance with the law of the requested Contracting Party.

PART TWO
PROCEDURE FOR LEGAL ASSISTANCE
Article 10
Service of documents
1. A request for service of documents shall be in writing and shall contain the following information:
a)
date and place of issuance of the request;
b)
full name, address and any other contact information of the requesting authority, including telephone and
fax number as well as e-mail address;
c)
full name, address and any other contact information of the requested authority (if known);
d)
a list of documents to be served;
e)
full name and address of addressee, and if known: gender, citizenship, occupation, place of birth of the
addressee as well as name and address of his/her representatives;
f)
information on the nature of the case;
g)
description of the requested special procedure to serve documents (if any).
2. The request and the documents to be served shall be sent in two (2) copies.
3. If service under this Article cannot be effected in sufficient time to enable the addressee to arrange for his/her
defence, the requested Contracting Party may refuse the execution of the request.
4. Notwithstanding paragraph 2 of Article 5, if there is no certified translation in the official language of the requested
Contracting Party attached to the documents to be served or the documents are not written in that language, the
documents can only be served on the addressee if that person accepts them voluntarily.
5. The Contracting Parties may request service by electronic means (e-service) subject to legal and practical conditions
in both Contracting Parties.
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6. The requested Contracting Party, after serving the documents, shall send to the requesting Contracting Party
a certificate or other documents proving the service of documents or notify the requesting Contracting Party of the
reasons that prevented full or partial execution of the request of service of documents. A copy of the certificate or
other documents may, upon request, be sent by fax or e-mail before the original is sent by post.
7. The authorities of the Contracting Parties may also serve documents by post to persons residing in the territory of
the other Contracting Party, however due service can only be effected if the following requirements are met:
a)
the document has been sent as a registered letter with acknowledgement of receipt, and
b)
a certified translation has been attached to the document in the official language of the Contracting Party
where service takes place, unless the addressee is a citizen of the sending Contracting Party, and
c)
the addressee voluntarily accepted the document, and attested the receipt with the addressee’s signature,
and
d)
the service takes place in sufficient time to enable the addressee to arrange for the addressee’s defence.

Article 11
Execution of service of documents under the Hague Service Convention
Notwithstanding Article 10, the Contracting Parties may apply the Hague Service Convention.

Article 12
Taking of evidence
1. Taking of evidence means in particular transferring physical evidence or documents; hearing parties, witnesses,
experts and other persons; performing inspections.
2. The request for the taking of evidence shall be drafted by the authority in the proceedings of which the necessity of
legal assistance arises, and it shall contain the following information:
a)
full name of the requesting authority and, if known, of the requested authority;
b)
designation of the case, including the nature and subject matter of the case, and a brief presentation of
the facts of the case, as well as the name of the parties involved in the proceedings and their possible legal
representatives;
c)
full name, address, residence and if known the number of identity card (citizen card), passport and, if
necessary, citizenship, occupation and other data of those persons at whom the request is directed and their
possible legal representatives; or the full name, registered address or centre of administration in the case of
legal persons;
d)
the purpose, summary of the request, the information necessary for the execution of the request, including
questions to be put to the concerned persons or organizations; documents or materials to be examined; and
necessary measures (if needed).

Article 13
The handling of a request for the taking of evidence
1. At the request of the requesting authority, the requested authority shall communicate the place and time of the
execution of the legal assistance in a timely fashion.
2. Subject to legal and practical conditions in the requested Contracting Party, the request for taking of evidence
shall include establishing the address of a person, residing in the territory of one of the Contracting Parties, against
whom a person, having domicile or residence in the territory of the other Contracting Party, presents a claim
in a matter falling under paragraph 2 of Article 1 and, furthermore, also establishing the place of work of and the
amount of income of the person against whom a claim for maintenance has been filed. In order to facilitate such
requests being completed, the requesting Contracting Party shall communicate all data available in the case.
3. The requested Contracting Party shall inform in writing the requesting Contracting Party of the outcome of the
execution of the request, attaching the requested evidence and related documents, or of the obstacles to execution.

Article 14
Summoning of witnesses and experts
1. The appearance of a witness or expert residing in the territory of the other Contracting Party shall be voluntary, no
coercive measure may be used against witness or expert who does not appear.
2. The summons shall be served on the witness or the expert at least ninety (90) days before the day on which
he/she must appear before the competent authority of the requesting Contracting Party.
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3. In the summons, the witness or the expert shall be informed of his/her rights and obligations, the conditions for
the advancement and reimbursement of his/her costs and fees, and the manner of payment. In the summons, no
reference shall be made to the use of any coercive measure against the witness or the expert.
4. If possible, the requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party on whether the person
summoned intends to comply with the summons.

Article 15
Protection and costs of witnesses and experts
1. A witness or expert who has been summoned from the territory of the other Contracting Party, and who appears
before the authority of the requesting Contracting Party shall not be, in the territory of this Contracting Party,
subjected to criminal proceedings, be arrested, have his/her personal freedom restricted in any manner for any act
or on the basis of any conviction, that has been committed before his/her entry into the territory of the requesting
Contracting Party.
2. The protection under paragraph 1 of this Article shall cease after fifteen (15) days following the day on which the
competent authority of the requesting Contracting Party has, in writing, officially communicated to the witness or
expert that his/her presence is no longer necessary, if the witness or the expert has not left or has left, but returned
to the territory of the requesting Contracting Party. This 15 day period of time shall not include any period of time
during which the witness or the expert was not able to leave the territory of the requesting Contracting Party
through no fault of his/her own.
3. The witness or the expert may claim the reimbursement of his/her travel and subsistence expenses, as well as fees.
These costs shall be borne by the requesting Contracting Party. The subsistence expenses and the fees shall be
determined to be at least as high as the amounts determined in the schedules of fees and provisions in force at
the Contracting Party where the hearing is to be performed. At his/her request the whole or part of the travel and
subsistence expenses shall be advanced to the witness or the expert.
4. The requesting Contracting Party shall facilitate the witness’ or expert’s entry to and stay in the territory of the
requesting Contracting Party in accordance with its national law.

Article 16
Sending of public documents on civil status
1. Each Contracting Party shall, upon request in accordance with Article 3, send to the other Contracting Party the
documents on the civil status of the citizens of the latter as provided for by the law of the Requesting Contracting
Party (court decisions, extracts from the civil register and certified copies).
2. The documents mentioned in paragraph 1 shall be sent to the other Contracting Party without a translation in
accordance with Article 3.

Article 17
Provision of information on the law
1. Upon request, the Central Authorities of the Contracting Parties provide information on the legislation of their
States as well as the case law of the courts.
2. In case the provision of information on the law of the requested Contracting Party is necessary for making a decision
in a case pending before an authority acting in a civil case, the Central Authority of the requested Contracting Party
shall provide, on the basis of a request of the requesting authority forwarded under Article 3, information on its
legislation and the case law of the courts.
3. The request under paragraph 2 shall contain the following:
a)
full name of the requesting authority;
b)
a brief description of the case and the indication of additional pieces of information which may facilitate the
response;
c)
the questions for which information on the law of the requested Contracting Party is necessary.
4. The requested Contracting Party shall provide the information in its official language or, if available, in English.
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PART THREE
PROCEDURAL PROVISIONS
Article 18
Exemption from security for litigation costs
A citizen of either Contracting Party, who has domicile or residence in the territory of one of the Contracting Parties
shall not be obliged to provide security in the territory of the other Contracting Party for litigation costs or any
other security because he/she is a foreigner or because he/she has no domicile or residence in the territory of the
Contracting Party before the authority of which he/she proceeds.

Article 19
Entitlement to legal aid and benefits of litigation costs
Citizens of either Contracting Party shall be entitled to legal aid and benefits of litigation costs in the territory of
the other Contracting Party under the same conditions and to the same extent applying to citizens of the other
Contracting Party.

Article 20
Application for legal aid and benefits of litigation costs
1. Citizens of either Contracting Party may apply for legal aid and benefits of litigation costs provided for by Article 19.
2. Such application shall be submitted
a)
directly to the competent authority of the Contracting Party in the territory of which legal aid, benefits of
litigation costs is sought; or
b)
through the competent authority of the Contracting Party of the applicant’s citizenship; this authority
shall forward the application and its enclosures to the competent authority of the Contracting Party in the
territory of which legal aid, benefits of litigation costs is sought in accordance with paragraph 1 of Article 3.
3. The application and its enclosures shall be supplemented with a certified translation into the language of the
Contracting Party in the territory of which legal aid, benefits of litigation costs is sought.
4. The authority that makes a decision on the application, may request supplementary information from the applicant
if it considers it necessary.

PART FOUR
RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF DECISIONS
Article 21
General provisions relating to recognition and enforcement of decisions
1. The provisions of this Part shall not apply to decisions made in procedures relating to insolvency.
2. For the purposes of application of this Part “decision” means any final and binding judgement or other decision
given by a competent authority of a Contracting Party in a civil matter, whatever the decision may be called. This
definition includes, in particular, decisions brought in regard to civil claims asserted in criminal and administrative
cases as well as extrajudicial decisions made regarding personal status, marriage, family, succession or commercial
matters.

Article 22
Recognition and enforcement of decisions
1. A decision made by the authority of either Contracting Party in the matter of personal status and dissolution or
invalidity of marriage shall be recognised in the territory of the other Contracting Party without any additional
proceedings. This provision shall not prevent any interested person from applying, in accordance with the law of this
other Contracting Party, to the court of the other Contracting Party to declare that the decision is recognised or not
recognised in the territory of the other Contracting Party.
2. A decision made by the authority of either Contracting Party not covered by paragraph 1 shall be recognised in
accordance with the procedural law of the Contracting Party in the territory of which recognition is sought.
3. A decision recognised by either Contracting Party pursuant to paragraph 1 or 2 has the legal effect under the law of
the decision-making Contracting Party in the territory of the Contracting Party of the place of recognition.
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4. A decision recognised under paragraph 2 of this Article that is enforceable under the law of the decision-making
Contracting Party shall be enforced in accordance with the law of the Contracting Party in the territory of which
enforcement is sought.

Article 23
Refusal of the recognition and enforcement of decisions
1. The recognition and enforcement of decisions under Article 22 shall be refused if:
a)
the authority of the Contracting Party which made the decision had no jurisdiction to decide the case
pursuant to the law of the Contracting Party in the territory of which recognition and enforcement of the
decision is sought;
b)
the defendant or the person against whom the decision to be enforced has been made did not participate in
the proceedings because the document instituting the proceedings had not been duly served on that person
in sufficient time to allow that person to prepare the defence;
c)
proceedings for the same right arising from the same factual basis between the same parties was
commenced at the authority of the Contracting Party in the territory of which recognition and enforcement
of the decision is sought earlier than at the authority of the Contracting Party where the decision was made;
d)
a final and binding decision regarding the same right arising from the same factual basis between the same
parties was made earlier by the authority of the Contracting Party in the territory of which recognition and
enforcement of the decision is sought;
e)
a final and binding decision has been made earlier in a third state regarding the same right arising from the
same factual basis between the same parties which may be recognised and enforced in the territory of the
Contracting Party in which recognition and enforcement of the decision is sought;
f)
the recognition or enforcement of the decision is contrary to the public policy of the Contracting Party in the
territory of which recognition and enforcement is sought.
2. If, in matters regarding personal status and family law, jurisdiction is based on citizenship according to the law of
either Contracting Party, in the course of the application of point a) of paragraph 1 both citizenships shall be taken
into account of a person who is a citizen of both Contracting Parties.

Article 24
Application of national law for the recognition and enforcement of decisions
If a decision made by the authority of either Contracting Party cannot be recognised or enforced in the territory
of the other Contracting Party pursuant to the provisions of this Agreement, the Agreement shall not prevent
recognition and enforcement of the decision pursuant to the national law of this latter Contracting Party.

Article 25
Application for recognition or enforcement of the decision
1. The application for recognition or enforcement of the decision may be submitted directly to the competent
authority of the Contracting Party in the territory of which recognition or enforcement is sought.
2. The application may also be submitted to the authority which made the decision of first instance in the case; in
such an event, the application shall be sent to the authority of the other Contracting Party, through the Central
Authorities; however, the task of the Central Authorities shall be limited to sending the application and its
enclosures.
3. The application shall contain the following information:
a)
name and address of the applicant and, where applicable, the name and address of the legal representative
of the applicant;
b)
name and address of the opposing party and, where applicable, the name and address of the legal
representative of the opposing party;
c)
where applicable, information related to the property of the opposing party in the territory of the
Contracting Party in which enforcement is sought; and
d)
additional information that can facilitate making the decision on recognition or enforcement.
4. The following shall be enclosed to the application:
a)
the decision or its certified copy,
b)
the certificate which certifies that the decision is final and binding and enforceable, unless this is apparent
from the decision itself;
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c)
d)

a certificate stating that the document instituting the proceedings has been served duly and in sufficient
time on the losing party who did not participate in the lawsuit;
the certified translation of the application as well as the documents mentioned under point a) to c) in the
language of the Contracting Party in the territory of which recognition or enforcement is sought.

Article 26
Procedures related to recognition or enforcement of decisions
1. The national law of the requested Contracting Party shall apply to issues regarding the procedures on recognition or
enforcement of decisions not regulated in this Agreement.
2. A decision made by the authority of the other Contracting Party shall not be reviewed on the merits. The court
deciding on the application for recognition or enforcement shall solely resort to determining whether the
conditions for recognition or enforcement, as determined under this Part, exist.
3. The obligor may raise the objections against the enforcement allowed by the law of the Contracting Party the
authority of which has made the decision on the enforcement.

Article 27
Settlements
The provisions of this Part shall apply mutatis mutandis to settlements approved by a competent authority.

Article 28
Recognition and enforcement of arbitration awards
The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done in New York, on June 10 1958
shall apply to recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of either Contracting Party in the
territory of the other Contracting Party.

PART FIVE
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Article 29
Relationship with other international agreements
1. The provisions of this Agreement do not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from
other international agreements to which both Contracting Parties are Parties.
2. This agreement does not affect Hungary’s obligations, including future obligations, arising from the membership of
the European Union.

Article 30
Transitional provisions
1. Articles 21 to 27 of this Agreement shall also apply to recognition and enforcement of decisions made and
settlements approved prior to entry into force of the Agreement but not before 16 February 1986.
2. The Treaty on legal assistance in matters of civil, family and criminal law, signed in Hanoi on 18 January 1985 shall
apply to requests for legal assistance sent to, but not yet executed by the requested Contracting Party before the
date of entry into force of this Agreement.

Article 31
Dispute resolution, conciliation
1. The Contracting Parties shall handle their contentious issues, which may emerge in relation to the application,
interpretation and execution of this Agreement, in negotiations carried out via their Central Authorities.
2. The Contracting Parties shall ensure the exchange of positions and opinions regarding the implementation of the
Agreement in the framework of the mechanisms of cooperation existing between them.
3. The Contracting Parties shall review and evaluate the implementation of the Agreement every three years.
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Article 32
Ratification and entry into force
1. This Agreement shall be ratified in accordance with the provisions of the national law of the Contracting Parties.
The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the last written notification through
diplomatic channels by which the Contracting Parties notify each other that they have completed their ratification
procedures.
2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
3. With the entry into force of this Agreement the Treaty on legal assistance in matters of civil, family and criminal law,
signed in Hanoi on 18 January 1985, shall be repealed.
4. Either Contracting Party may terminate this Agreement by sending a written notice to the other Contracting Party
through diplomatic channels. Termination shall take effect six months after the day on which it was received by the
other Contracting Party.
5. In the event of the termination of the Agreement, requests for legal assistance received before termination took
effect shall be handled pursuant to the provisions of this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised pursuant to their national law, do sign the present
Agreement.
Done at Budapest, on 10th September 2018 in two original copies in the Hungarian, Vietnamese and English
languages. All three language versions are equally authentic. In case of any contradiction or divergence of
interpretation, the English text shall prevail.”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT
A POLGÁRI ÜGYEKBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖS JOGSEGÉLYRŐL
Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság (a továbbiakban külön-külön: Szerződő Fél, együttesen:
Szerződő Felek),
a szuverenitás és az egyenlőség iránti kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök alapján, attól az óhajtól vezérelve,
hogy országaik között az igazságügyi együttműködést előmozdítsák,
az alábbiakban állapodtak meg:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
Hatály
1. A Szerződő Felek polgári ügyekben kölcsönösen jogsegélyt nyújtanak egymásnak e Megállapodás rendelkezéseinek
megfelelően a következő tárgykörökben:
a)
bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése;
b)
bizonyításfelvétel és bizonyítékok továbbítása;
c)
tanúk és szakértők idézése;
d)
határozatok és választott bírósági ítéletek elismerése és végrehajtása a Megállapodás Negyedik Részében
foglaltak szerint
e)
polgári ügyekhez és a kölcsönös polgári jogsegélyhez kapcsolódó jogi információk és iratok cseréje;
f)
anyakönyvi okiratok rendelkezésre bocsátása és megküldése;
g)
kölcsönös jogsegély iránti egyéb kérelmek.
2. E Megállapodás alkalmazásában a „polgári” kifejezés magába foglalja a polgári, a házasságra vonatkozó és
családjogi, üzleti, kereskedelmi és munkajogi ügyeket.
3. Eltérő rendelkezés hiányában e Megállapodás alkalmazásában az „illetékes hatóságok” kifejezés mindazon
bíróságokat és más hatóságokat jelenti, amelyek az érintett Szerződő Fél joga szerint polgári ügyekben hatáskörrel
rendelkeznek.
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2. Cikk
Jogvédelem
1. Bármelyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél területén személyi és vagyoni jogaik tekintetében
ugyanolyan jogvédelemben részesülnek, mint a másik Szerződő Félnek az állampolgárai, és ugyanolyan
feltételekkel fordulhatnak a másik Szerződő Fél polgári ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságaihoz vagy
más hatóságaihoz és gyakorolhatják ezek előtt eljárási jogaikat, mint a másik Szerződő Fél állampolgárai polgári
ügyekben.
2. E Megállapodás rendelkezéseit alkalmazni kell azokra a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb jogalanyokra is, amelyeket valamely Szerződő Fél területén, annak nemzeti joga szerint hoztak létre.

3. Cikk
A kapcsolattartás módja
1. E Megállapodás alkalmazása során a Szerződő Felek polgári ügyekben eljáró hatóságai a Szerződő Felek kijelölt
Központi Hatóságai útján érintkeznek egymással.
2. A Szerződő Felek a kijelölt Központi Hatóságokra vonatkozó adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat
diplomáciai úton, a Megállapodás megerősítéséről szóló, 32. Cikk szerinti közléssel egyidejűleg, a később
bekövetkező változásokat pedig azok bekövetkezését követően késedelem nélkül közlik egymással.
3. A Szerződő Felek Központi Hatóságai az egymás közötti kommunikáció elősegítésére kapcsolattartó személyt
jelölnek ki, akinek nevét és elérhetőségét, illetve az ezekben bekövetkezett változást közlik egymással.
4. E Megállapodás nem akadályozza meg a Szerződő Feleket abban, hogy diplomáciai úton küldjék meg a jogsegély
iránti kérelmeket egymás részére.

4. Cikk
Lis Pendens
1. Ha valamely Szerződő Fél hatósága előtt ugyanazon felek között, ugyanabból a ténybeli alapból származó
ugyanazon jog iránt van folyamatban eljárás, és az ügyben meghozott határozat a másik Szerződő Fél területén
a Megállapodás alapján elismerhető és végrehajtható, e másik Szerződő Fél hatósága megszüntetheti az előtte
később indított eljárást.
2. Az 1. bekezdés alkalmazásához a Szerződő Felek hatóságai a Központi Hatóságokon keresztül tájékoztatást
kérhetnek a másik Szerződő Fél területén folyamatban lévő eljárásról.

5. Cikk
Nyelvhasználat
1. A Központi Hatóságok közötti kommunikáció nyelve az angol.
2. Ha e Megállapodás eltérően nem rendelkezik, a jogsegélykérelmeket valamint a kísérő iratokat a megkereső
hatóság a saját nyelvén készíti el, és ahhoz a megkeresett hatóság nyelvén készült hiteles fordítást csatol.
3. A megkeresett hatóság a jogsegélykérelemre a választ és az ahhoz csatolt iratokat a saját nyelvén küldi meg.

6. Cikk
Hitelesítés alóli mentesség
1. A Szerződő Felek egyikének illetékes hatóságai által kiállított közokiratok, valamint a hivatalos záradékkal, így
különösen a nyilvántartásba vétel, aláírás vagy személyazonosság igazolására vonatkozó záradékkal ellátott
magánokiratok, amelyek a Megállapodás alkalmazása során a 3. Cikk alapján kerülnek továbbításra, további
hitelesítésre nem szorulnak. A fentieknek megfelelően küldött okiratok hitelességét a küldő Szerződő Fél biztosítja.
2. Az 1. bekezdés ellenére, ha észszerű kétség merül fel, hogy az aláírás, az aláíró személy státusza, illetve a pecsét vagy
a bélyegzőlenyomat nem valódi, a Szerződő Fél illetékes hatósága a 3. Cikk szerinti módon kérheti a másik Szerződő
Fél Központi Hatóságától az okiratok hitelességének ellenőrzését. Az ellenőrzés kizárólag kivételesen, az annak
alapjául szolgáló indokok megjelölésével kérhető.

7. Cikk
A jogsegélykérelem végrehajtása
1. A megkeresett Szerződő Fél a jogsegély iránti megkeresést a nemzeti jogával összhangban hajtja végre.
2. A megkeresett Szerződő Fél a jogsegélykérelmet a megkereső Szerződő Fél által kért különös módon teljesítheti,
feltéve, hogy az nem ellentétes a megkeresett Szerződő Fél jogával.
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3. Ha a kérelemben feltüntetett cím pontatlan, vagy a kérelemben megnevezett címzett a jogsegély iránti kérelem
teljesítése során nem található a megjelölt címen, a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága visszaküldi
a kérelmet a megkereső Szerződő Félnek, vagy megteszi a szükséges intézkedéseket a cím hivatalból történő
megállapítása iránt, feltéve, hogy az ehhez szükséges adatokkal rendelkezik.
4. E Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában, a jogsegély iránti megkereséseket időben és gyorsan, a kérelem
átvételétől számított százhúsz (120) napon belül kell teljesíteni. Indokolt késedelem esetén a megkeresett Szerződő
Fél haladéktalanul tájékoztatja a megkereső Szerződő Felet.

8. Cikk
A jogsegély megtagadása és elhalasztása
1. Az e Megállapodás szerint előterjesztett megkeresés teljesítését a megkeresett Szerződő Fél megtagadhatja,
ha megítélése szerint az sértené szuverenitását, közbiztonságát, közrendjét vagy jogrendszerének alapelveit,
vagy a megkeresés teljesítése nem tartozik a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak feladatkörébe.
A megkeresett Szerződő Fél a megkeresés átvételének időpontjától számított harminc (30) napon belül tájékoztatja
a megkereső Szerződő Felet a teljesítés megtagadásának okáról.
2. A jogsegély iránti megkeresés teljesítését el lehet halasztani, ha a megkeresett Szerződő Fél megítélése szerint
a kérelem azonnali teljesítése akadályozhat a megkeresett Szerződő Fél területén folyamatban lévő eljárást.
A megkeresett Szerződő Fél a kérelem kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül tájékoztatja a megkereső
Szerződő Felet a halasztás okairól és annak várható időtartamáról.

9. Cikk
A jogsegély költségei
1. A Szerződő Felek a jogsegélyt díjmentesen nyújtják egymás számára, kivéve az alábbi eseteket:
a)
a tanúval és szakértővel kapcsolatos költségekre e Megállapodás 14. és 15. cikke vonatkozik;
b)
a szakértő vagy a tolmács költségei az e Megállapodás 13. cikkében előírt bizonyításfelvételi kérelem
teljesítésével kapcsolatban, ha a szakértő vagy tolmács nem köztisztviselő. Ilyen esetekben a Szerződő Felek
konzultálnak egymással a költségek megállapítása érdekében;
c)
a Szerződő Felek bíróságai által hozott határozatok és választottbírósági határozatok elismeréséhez és
végrehajtásához kapcsolódó költségek;
d)
az iratok kézbesítésének a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön
történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-én Hágában kelt Egyezmény (a továbbiakban: Hágai
Kézbesítési Egyezmény) 12. cikke szerinti költségei;
e)
rendkívüli vagy különös kiadások, ha a megkereső Szerződő Fél a megkeresés különös eljárás útján történő
teljesítését kéri.
2. A megkeresett Szerződő Fél az e Cikk szerinti költségek előlegezését és megtérítését a megkeresett Szerződő Fél
jogával összhangban igényelheti .

MÁSODIK RÉSZ
JOGSEGÉLYRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS
10. Cikk
Iratok kézbesítése
1. Az iratok kézbesítése iránti kérelmet írásban kell elkészíteni, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia:
a)
a kérelem kiállításának helye és ideje;
b)
a megkereső hatóság teljes neve, címe és egyéb kapcsolattartási adatai, beleértve a telefon- és faxszámot,
valamint az e-mail címet;
c)
a megkeresett hatóság teljes neve, címe és egyéb kapcsolattartási adatai (ha ismert);
d)
a kézbesítendő iratok listája;
e)
a címzett teljes neve, címe, és ha ismert: neme, állampolgársága, foglalkozása, születési helye valamint
képviselőjének neve és címe;
f)
az ügy jellegéről való tájékoztatás;
g)
a kérelmezett, iratkézbesítésre irányuló különös eljárás leírása (ha van ilyen).
2. A kérelmet és a kézbesítendő iratokat két (2) példányban kell megküldeni.
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3. Ha az e Cikk szerinti kézbesítés nem foganatosítható kellő időben ahhoz, hogy a címzett a védelméről
gondoskodhasson, a megkeresett Szerződő Fél megtagadhatja a kérelem teljesítését.
4. Az 5. cikk 2. bekezdésétől eltérően, ha a kézbesítendő iratokhoz nem csatoltak a megkeresett Szerződő Fél hivatalos
nyelvén készült hiteles fordítást, vagy az iratok nem e nyelven készültek, azokat csak akkor lehet a címzett részére
kézbesíteni, ha a címzett azokat önként elfogadja.
5. A Szerződő Felek, ha a jogi és technikai feltételek mindkét Szerződő Fél tekintetében lehetővé teszik, kérhetik
az elektronikus úton történő kézbesítést (e-kézbesítés).
6. A megkeresett Szerződő Fél az iratok kézbesítése után megküldi a megkereső Szerződő Félnek a kézbesítést
igazoló tanúsítványt vagy más iratokat, vagy értesíti a megkereső Szerződő Felet azokról az okokról, amelyek
megakadályozták az iratok kézbesítése iránti kérelem teljes vagy részleges teljesítését. A tanúsítvány vagy egyéb
okiratok másolata kérelemre faxon vagy e-mailben is elküldhető az eredeti postai úton történő megküldését
megelőzően.
7. A Szerződő Felek hatóságai postai úton is kézbesíthetnek iratokat a másik Szerződő Fél területén tartózkodó
személyek részére, szabályszerű kézbesítésre azonban csak az alábbi feltételek fennállása esetén kerülhet sor:
a)
az iratot tértivevényes ajánlott küldeményként adták fel, és
b)
az irathoz a kézbesítés helye szerinti Szerződő Fél hivatalos nyelvén készült hiteles fordítást csatoltak, kivéve,
ha a címzett a küldő Szerződő Fél állampolgára, és
c)
az iratot a címzett önként átvette és az átvételt aláírásával igazolta, és
d)
az iratkézbesítés kellő időben történik ahhoz, hogy a címzett a védelméről gondoskodhasson.

11. Cikk
Iratok kézbesítése a Hágai Kézbesítési Egyezmény szerint
A 10. Cikk ellenére a Szerződő Felek alkalmazhatják a Hágai Kézbesítési Egyezményt.

12. Cikk
Bizonyításfelvétel
1. A bizonyításfelvétel körébe tartozik különösen a fizikai bizonyítékok vagy okiratok megküldése; a felek, tanúk,
szakértők és más személyek meghallgatása; szemlék lefolytatása.
2. A jogsegély iránti megkeresést azon hatóság készíti el, amelynek eljárásában a jogsegély szükségessége felmerül, és
annak a következő adatokat kell tartalmaznia:
a)
a megkereső és, amennyiben ismert, a megkeresett hatóság megjelölése;
b)
az ügy megjelölése, beleértve annak tárgyát és jellegét, és az ügy tényállásának rövid bemutatását, valamint
az eljárásban érintett felek és esetleges jogi képviselőik nevét;
c)
azoknak a személyeknek a teljes neve, lakcíme illetve tartózkodási helye, és amennyiben ismert,
a személyazonosító igazolvány (állampolgári igazolvány), útlevél száma, szükség esetén állampolgársága,
foglalkozása és egyéb adatai, akikre a megkeresés vonatkozik, és esetleges jogi képviselőjük; vagy jogi
személy esetén annak teljes neve, bejegyzett címe vagy a központi ügyintézés helye;
d)
a megkeresés célja, összefoglalása és a megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok, ideértve
a meghallgatandó személyekhez vagy szervezetekhez intézendő kérdéseket; megvizsgálandó iratok vagy
tárgyak; a szükséges intézkedések (ha szükséges).

13. Cikk
A bizonyításfelvételre irányuló megkeresés elintézése
1. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság kellő időben közli a jogsegély teljesítésének helyét és idejét.
2. Ha a jogi és technikai feltételek a megkeresett Szerződő Fél tekintetében lehetővé teszik, a bizonyításfelvételre
irányuló megkeresés magában foglalja a valamely Szerződő Fél területén lakóhellyel rendelkező személy lakcímének
megállapítását, akivel szemben a másik Szerződő Fél területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személy az 1. cikk 2. bekezdésének hatálya alá tartozó ügyben követelést terjeszt elő, továbbá azon személy
munkahelyének és jövedelme összegének megállapítását, akivel szemben tartásdíj iránti kérelmet nyújtottak be.
Az ilyen kérelmek teljesítésének megkönnyítése érdekében a megkereső Szerződő Fél tájékoztatást ad az ügyben
rendelkezésre álló valamennyi adatról.
3. A megkeresett Szerződő Fél írásban tájékoztatja a megkereső Szerződő Felet a megkeresés teljesítésének
eredményéről, csatolja a kért bizonyítékokat és a kapcsolódó iratokat, vagy a közli a teljesítés akadályát.
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14. Cikk
Tanúk és szakértők idézése
1. A másik Szerződő Fél területén tartózkodó tanú vagy szakértő megjelenése önkéntes, a meg nem jelenő tanúval
vagy szakértővel szemben semmilyen kényszerítő eszköz nem alkalmazható.
2. Az idézést legalább kilencven (90) nappal azon nap előtt kell kézbesíteni a tanúnak vagy szakértőnek, amelyen meg
kell jelennie a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága előtt.
3. Az idézésben a tanút vagy szakértőt tájékoztatni kell a jogairól és kötelezettségeiről, költségei, díja előlegezésének
és megtérítésének feltételeiről és a kifizetés módjáról. Az idézésben kényszerítő eszköz alkalmazása a tanúval vagy
szakértővel szemben nem helyezhető kilátásba.
4. Ha lehetséges, a megkeresett Szerződő Fél tájékoztatja a megkereső Szerződő Felet arról, hogy az idézett személy
eleget kíván-e a tenni az idézésnek.

15. Cikk
A tanúk és szakértők védelme és költségei
1. Az a másik Szerződő Fél területéről a 12. Cikknek megfelelően idézett tanú vagy szakértő, aki megjelenik
a megkereső Szerződő Fél hatósága előtt, e Szerződő Fél területén nem vonható büntetőeljárás hatálya alá, nem
tartóztatható le, nem vethető alá az egyéni szabadságát érintő bármiféle korlátozásnak olyan cselekményekért
vagy olyan büntetőítéletek alapján, amelyek elkövetésére a megkereső állam területére való belépését megelőzően
került sor.
2. Az e Cikk 1. bekezdése szerinti védelem megszűnik attól a naptól számított 15 nap után, amelyen a megkereső
Szerződő Fél illetékes hatósága írásban hivatalosan közölte a tanúval vagy a szakértővel, hogy további jelenlétére
nincs szükség, ha az a megkereső Szerződő Fél területét nem hagyta el, vagy azt elhagyta ugyan, de oda visszatért.
Ebbe a 15 napos időtartamba nem számít bele az az idő, mely alatt a tanú vagy szakértő a megkereső Szerződő Fél
területét rajta kívül álló okból nem tudta elhagyni.
3. A tanú vagy a szakértő igényelheti utazási és tartózkodási költségeinek megtérítését, valamint díjazást igényelhet.
Ezek a költségek a megkereső Szerződő Felet terhelik. A tartózkodási költségeket és díjazást legalább azon
összegekkel azonos mértékben kell megállapítani, amelyeket azon Szerződő Félnél hatályban levő díjtáblázatok és
rendelkezések állapítanak meg, ahol a meghallgatást foganatosítani kell. A tanú vagy a szakértő számára kérelmére
előlegezni kell az utazási és tartózkodási költségek egészét vagy azok egy részét.
4. A megkereső Szerződő fél megkönnyíti a tanúnak vagy szakértőnek a megkereső Szerződő Fél területére történő
belépését és ott tartózkodását a nemzeti jogával összhangban.

16. Cikk
Személyállapoti okiratok megküldése
1. Mindegyik Szerződő Fél, a 3. Cikk szerinti megkeresés alapján, a másik Szerződő Fél részére megküldi az utóbbi
állampolgárainak személyállapotára vonatkozó, a megkereső Szerződő Fél joga szerint előírt okiratokat (bírósági
határozatok, anyakönyvi kivonatok, ezek hiteles másolatai).
2. Az 1. bekezdésben említett okiratokat a másik Szerződő Félnek fordítás nélkül kell megküldeni, a 3. Cikkel
összhangban.

17. Cikk
Jogról való tájékoztatás
1. A Szerződő Felek Központi Hatóságai kérelemre tájékoztatást nyújtanak államaik jogszabályairól valamint
a bíróságok által követett joggyakorlatról.
2. Ha valamely polgári ügyben eljáró hatóság előtt folyamatban lévő ügy eldöntéséhez szükséges a megkeresett
Szerződő Fél jogáról történő tájékoztatás, a megkeresett Szerződő Fél Központi Hatósága a megkereső hatóság
3. Cikk alapján továbbított kérelme alapján tájékoztatást nyújt jogszabályairól és a bíróságok által követett
joggyakorlatról.
3. A 2. bekezdés szerinti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a)
a megkereső hatóság teljes neve;
b)
az ügy rövid leírása, illetve azon további információk megjelölése, amelyek a válaszadást segíthetik;
c)
azon kérdések, amelyekre vonatkozóan a megkeresett Szerződő Fél jogáról való tájékoztatásra szükség van.
4. A megkeresett Szerződő Fél a tájékoztatást a hivatalos nyelvén, vagy amennyiben lehetséges, angolul biztosítja.
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HARMADIK RÉSZ
ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK
18. Cikk
Perköltségbiztosíték alóli mentesség
Az egyik Szerződő Fél állampolgára, aki a Szerződő Felek egyikének területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, a másik Szerződő Fél területén nem kötelezhető perköltségbiztosíték vagy bármely más biztosíték
letételére azért, mert külföldi, vagy, mert nincs lakóhelye, tartózkodási helye annak a Szerződő Félnek a területén,
amelynek hatósága előtt fellép.

19. Cikk
Jogi segítségnyújtásra, költségkedvezményekre való jogosultság
Az egyik Szerződő Fél polgárai a másik Szerződő Fél területén ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan mértékben
jogosultak az eljárások vonatkozásában jogi segítségnyújtásra és költségkedvezményekre, mint a másik Szerződő
Fél állampolgáraira.

20. Cikk
Jogi segítségnyújtás és költségkedvezmény iránti kérelem
1. Bármelyik Szerződő fél állampolgára kérelmezheti a 19. Cikk szerinti jogi segítségnyújtást illetve
a költségkedvezményt.
2. A kérelmet elő lehet terjeszteni
a)
közvetlenül azon Szerződő Fél illetékes hatóságánál, amelynek területén a jogi segítségnyújtást illetve
a költségkedvezményt igénylik; vagy
b)
azon Szerződő Fél illetékes hatóságán keresztül, amelynek a kérelmező állampolgára; ez a hatóság
a 3. Cikk 1. bekezdésével összhangban továbbítja a kérelmet és annak mellékleteit azon Szerződő Fél illetékes
hatóságához, amelynek területén a jogi segélynyújtást illetve a költségkedvezményt igénylik.
3. A kérelmet és mellékleteit annak a Szerződő Félnek a nyelvén készült hiteles fordítással kell ellátni, amelynek
a területén a jogi segítségnyújtást és a költségkedvezményt igénylik.
4. A kérelmet elbíráló hatóság, ha szükségesnek tartja, kiegészítő információkat kérhet a kérelmezőtől.

NEGYEDIK RÉSZ
HATÁROZATOK ELISMERÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA
21. Cikk
A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések
1. E Rész rendelkezései nem alkalmazhatóak a fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárásokban hozott határozatokra.
2. E Rész alkalmazásában „határozat” alatt a valamely Szerződő Fél hatósága által polgári ügyben hozott, jogerős
ítéletet vagy más határozatot kell érteni, függetlenül a határozat elnevezésétől. E fogalom-meghatározás magába
foglalja különösen a büntető- és közigazgatási ügyekben előterjesztett polgári jogi igények tekintetében hozott
határozatokat, valamint a személyállapoti, házassági, családjogi, öröklési vagy kereskedelmi ügyekben hozott
bíróságon kívüli határozatokat.

22. Cikk
A határozatok elismerése és végrehajtása
1. Az egyik Szerződő Fél hatóságának a személyállapot és a házasság felbontása vagy érvénytelenítése tárgyában
hozott határozatát a másik Szerződő Fél területén minden további eljárás nélkül el kell ismerni. E rendelkezés
nem akadályozza, hogy bármely érdekelt személy a másik Szerződő Fél bíróságától e másik Szerződő Fél jogával
összhangban annak megállapítását kérje, hogy a határozat e másik Szerződő Fél területén elismerhető vagy nem
ismerhető el.
2. A valamely Szerződő Fél hatósága által hozott olyan határozatot, amelyre az 1. bekezdés nem terjed ki, azon
Szerződő Fél eljárási jogával összhangban kell elismerni, amelynek területén az elismerést kérik.
3. Az egyik Szerződő Fél által az 1. vagy 2. bekezdés alapján elismert határozat az elismerés helye szerinti Szerződő Fél
területén a határozatot hozó Szerződő Fél joga szerinti joghatásokkal bír.
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4. Az e Cikk 2. bekezdése szerint elismert, a határozatot hozó Szerződő Fél joga szerint végrehajtható határozatot
annak a Szerződő Félnek a joga alapján kell végrehajtani, amelynek a területén a végrehajtást kérik.

23. Cikk
A határozatok elismerésének és végrehajtásának megtagadása
1. A határozatok 22. Cikk szerinti elismerését és végrehajtását meg kell tagadni, ha:
a)
azon Szerződő Fél hatóságának, amely a határozatot hozta, azon Szerződő Fél joga szerint, amelynek
területén a határozat elismerését és végrehajtását kérik, nem volt joghatósága az ügy elbírálására;
b)
az alperes vagy az a személy, aki ellen a végrehajtani kért határozatot hozták, azért nem vett részt
az eljárásban, mert részére az eljárást megindító iratot nem kézbesítették szabályszerűen és kellő időben
ahhoz, hogy védekezését előkészíthesse;
c)
ugyanazon felek között, ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt annak a Szerződő
Félnek a hatósága előtt, amelynek a területén a határozat elismerését és végrehajtását kérik, korábban indult
eljárás, mint a határozatot hozó Szerződő Fél hatósága előtt;
d)
ugyanazon felek között, ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában annak a Szerződő
Félnek a hatósága korábban hozott jogerős határozatot, amelynek a területén a határozat elismerését és
végrehajtását kérik;
e)
ugyanazon felek között, ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában harmadik
államban korábban hoztak olyan jogerős határozatot, amely annak a Szerződő Félnek a területén, amelyben
a határozat elismerését és végrehajtását kérik, elismerhető és végrehajtható;
f)
a határozat elismerése vagy végrehajtása sérti azon Szerződő Fél közrendjét, amelynek területén
az elismerést és végrehajtást kérik.
2. Ha személyállapoti és családjogi ügyekben valamely Szerződő Fél joga szerint a joghatóságot az állampolgárság
alapozza meg, a mindkét Szerződő Fél állampolgárságával rendelkező személy mindkét állampolgárságát
figyelembe kell venni az 1. bekezdés a) pontjának alkalmazása során.

24. Cikk
A nemzeti jog alkalmazása a határozatok elismerésére és végrehajtására
Ha az egyik Szerződő Fél hatósága által hozott határozat e Megállapodás rendelkezései alapján nem ismerhető
vagy nem hajtható végre a másik Szerződő Fél területén, a Megállapodás nem akadályozza, hogy a határozat
elismerésére és végrehajtására ez utóbbi Szerződő Fél belső joga alapján sor kerüljön.

25. Cikk
A határozat elismerésére, végrehajtására irányuló kérelem
1. A határozat elismerésére vagy végrehajtására vonatkozó kérelmet közvetlenül annak a Szerződő Félnek az illetékes
hatósága előtt lehet előterjeszteni, amelynek területén ez elismerést vagy végrehajtást kérik.
2. A kérelem előterjeszthető annál a hatóságnál is, amely az ügyben első fokon hozott határozatot; ebben az esetben
a kérelmet a Központi Hatóságok útján kell a másik Szerződő Fél hatóságának megküldeni; ugyanakkor a Központi
Hatóságok feladata kizárólag a kérelem és mellékleteinek megküldésére korlátozódik.
3. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
(a)
a kérelmező neve és címe, illetve adott esetben a kérelmező jogi képviselőjének neve és címe;
(b)
az ellenérdekű fél neve és címe, illetve adott esetben az ellenérdekű fél jogi képviselőjének neve és címe;
(c)
adott esetben az ellenérdekű félnek a végrehajtás szerinti Szerződő Fél területén fekvő vagyonára vonatkozó
információ;
(d)
minden olyan kiegészítő adat, amely megkönnyíti az elismerésről vagy végrehajtásról való döntést.
4. A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a határozatot vagy hitelesített másolatát;
b)
a határozat jogerejét és végrehajthatóságát tanúsító igazolást, kivéve, ha ez magából a határozatból kitűnik;
c)
igazolást arról, hogy az eljárásban részt nem vett pervesztes fél részére az eljárást megindító iratot
szabályszerűen és kellő időben kézbesítették;
d)
a kérelem, továbbá az a)–c) pontokban említett okiratok hiteles fordítását annak a Szerződő Félnek
a nyelvére, amelynek területén a határozatot elismerését vagy végrehajtását kérik.
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26. Cikk
A határozatok elismerésével vagy végrehajtásával kapcsolatos eljárások
1. A határozatok elismerésére vagy végrehajtására vonatkozó eljárásokra az e Megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a megkeresett Szerződő Fél nemzeti joga alkalmazandó.
2. A másik Szerződő Fél hatósága által hozott határozat érdemben nem vizsgálható felül. Az elismerés vagy
végrehajtás iránti kérelemről döntő bíróság csak annak megállapítására szorítkozik, hogy az elismerésnek vagy
végrehajtásnak az e Részben meghatározott feltételei fennállnak-e.
3. A kötelezett a határozat végrehajtása ellen felhozhatja annak a Szerződő Félnek a joga által lehetővé tett
kifogásokat, amelynek hatósága a végrehajtásról döntött.

27. Cikk
Egyezségek
E Rész rendelkezéseit a hatóság által jóváhagyott egyezségekre is megfelelően alkalmazni kell.

28. Cikk
Választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása
Az egyik Szerződő Fél területén hozott választottbírósági határozat másik Szerződő Fél területén történő
elismerésére és végrehajtására a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló,
New Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény alkalmazandó.

ÖTÖDIK RÉSZ
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. Cikk
Más nemzetközi megállapodásokkal való viszony
1. E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek más olyan nemzetközi szerződésekből eredő jogait és
kötelezettségeit, amelyeknek mindkét Szerződő Fél Részese.
2. E Megállapodás nem érinti Magyarországnak az Európai Unióban fennálló tagságából eredő kötelezettségeit,
ideértve jövőbeli kötelezettségeit is.

30. Cikk
Átmeneti rendelkezések
1. E Megállapodás 21–27. Cikkeit a Megállapodás hatálybalépése előtt, de nem 1986. február 16. napja előtt hozott
határozatok és jóváhagyott egyezségek elismerésére és végrehajtására is alkalmazni kell.
2. A polgári, a családjogi és a bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban, 1985. január 18-án aláírt Szerződést kell
alkalmazni az e Megállapodás hatálybalépésének időpontját megelőzően küldött, de a megkeresett Szerződő Fél
által ezen időpontig még nem teljesített jogsegély iránti megkeresésekre.

31. Cikk
Vitás kérdések rendezése, egyeztetések
1. A Megállapodás alkalmazásával, értelmezésével és végrehajtásával összefüggésben felmerült vitás kérdéseket
a Szerződő Felek Központi Hatóságukon keresztül folytatott tárgyalások útján rendezik.
2. A Szerződő Felek a közöttük meglévő együttműködési mechanizmusok keretében biztosítják az e Megállapodás
végrehajtásával kapcsolatos álláspontok és vélemények cseréjét.
3. A Szerződő Felek háromévenként felülvizsgálják és értékelik a Megállapodás végrehajtását.

32. Cikk
Megerősítés és hatálybalépés
1. E Megállapodást a Szerződő Felek nemzeti jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően meg kell erősíteni.
A Megállapodás attól a naptól számított harmincadik napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felekhez az általuk
diplomáciai úton küldött utolsó írásos értesítés is megérkezett arról, hogy a Megállapodás megerősítése
befejeződött.
2. E Megállapodás határozatlan ideig marad hatályban.
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3. A Megállapodás hatálybalépésével a polgári, a családjogi és a bűnügyi jogsegély tárgyában, Hanoiban, 1985. január
18-án aláírt Szerződés hatályát veszti.
4. E Megállapodást diplomáciai úton megküldött írásbeli értesítéssel bármelyik Szerződő Fél felmondhatja.
A felmondás a másik Szerződő Fél általi kézhezvétel napjától számított hat hónap elteltével lép hatályba.
5. A Megállapodás felmondása esetén a felmondás előtt megérkezett jogsegély iránti megkeresések e Megállapodás
rendelkezései szerint kerülnek teljesítésre.
FENTIEK HITELÉÜL, a saját nemzeti joguk szerint kellően meghatalmazott alulírottak aláírják ezen Egyezményt.
Készült Budapesten, 2018. szeptember 10-én két eredeti példányban magyar, vietnami és angol nyelven.
Mindhárom nyelvi változat egyaránt hiteles. Ellentmondás vagy eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg
irányadó.”
4. §		
A Megállapodás 3. Cikk 2. bekezdése szerinti Központi Hatóságként az igazságügyért felelős miniszter kerül
kijelölésre.
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–4. § és a 7. § a Megállapodás 32. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.
7. §		
Hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári, a családjogi és
a bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló
1986. évi 8. törvényerejű rendelet.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXXVIII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én
kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről*
(A Melléklet-módosítás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2018. július 1-jén lépett hatályba.)
1. §		
Az Országgyűlés felhatalmazást ad az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó,
Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításai (a továbbiakban: Egyezmény-módosítás) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezmény-módosítást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény-módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“Article 2:
Before “frontiers” insert “customs”.

Article 1, paragraph (q):
After “customs authorities” add “or other competent authorities”.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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Article 3, paragraph (b):
For “approved” read “authorized”.

Article 6, paragraph 2:
For “approved” read “authorized”.

Article 11, paragraph 3:
For “three months” read “one month”.

Article 38, paragraph 1:
For the existing text read
“Each of the Contracting Parties shall have the right to exclude temporarily or permanently from the operation
of this Convention any person guilty of a serious or repeated offence against the customs laws or regulations
applicable to the international transport of goods. The conditions in which the offence against the customs laws or
regulations is considered to be serious shall be decided by the Contracting Party.””

„2. cikk
Az „országhatáron” szövegrész helyébe a „vámhatáron” szöveg lép.

1. cikk q) szakasz
A „vámhatóságai” szövegrész helyébe a „vámhatóságai vagy egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságai” szöveg lép.

3. cikk b) szakasz
A „felhatalmazott” szövegrész helyébe az „engedélyezett” szöveg lép.

6 cikk (2) bekezdés
A magyar nyelvi változatot nem érinti.

11. cikk (3) bekezdés
A „három hónap” szövegrész helyébe az „egy hónap” szöveg lép.

38. cikk (1) bekezdés
A meglévő szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„Minden Szerződő Fél jogosult ideiglenesen vagy tartósan kizárni ezen Egyezmény alkalmazásából minden olyan
személyt, aki a nemzetközi árufuvarozásra vonatkozó vámjogszabályok, vagy -rendelkezések súlyos vagy ismételt
megszegésében vétkes. A Szerződő Fél határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a vámjogszabályokvagy rendelkezések megszegése súlyosnak minősül.””
4. §		
Az Országgyűlés az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben,
1975. november 14-én kelt vámegyezmény Mellékleteinek módosításait (a továbbiakban: Melléklet-módosítás)
e törvénnyel kihirdeti.
5. §		
A Melléklet-módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“Annex 6, Explanatory Note 0.8.3:
For ”US$ 50,000” read ”100,000 Euros”.

Annex 6, new Explanatory Note 8.1 bis.6:
Add a new Explanatory Note to Article 8.1 bis 6 to read as follows:
“8.1 bis.6
The Committee may ask the competent United Nations services to perform the additional
examination. The Committee may, alternatively, decide to engage an independent external auditor
and mandate the TIR Executive Board to prepare the terms of reference of the audit, based on the
object and purpose of the audit as determined by the Committee. The terms of reference shall be
approved by the Committee. The additional examination by an external independent auditor shall
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result in a report and a management letter that shall be submitted to the Committee. In such a case,
the financial cost of engaging an independent external auditor, including the related procurement
procedure, shall be incurred by the budget of the TIR Executive Board.”

Annex 8, Article 1 bis:
After the existing text insert new paragraphs 4, 5 and 6 to read
4.
The Committee shall receive and examine the annual audited financial statements and audit report(s)
submitted by the international organization pursuant to the obligations under Annex 9, Part III. In the
course and within the scope of its examination, the Committee may request that additional information,
clarifications or documents be provided by the international organization or the independent external
auditor.
5.
Without prejudice to the examination mentioned in paragraph 4, the Committee shall, on the basis of
a risk assessment, have the right to request additional examinations to be carried out. The Committee
shall mandate the TIR Executive Board or request the competent United Nations services to carry out the
risk assessment. The scope of additional examinations shall be determined by the Committee, taking into
account the risk assessment of the TIR Executive Board or of the competent United Nations services. The
results of all examinations referred to in this article shall be kept by the TIR Executive Board and provided to
all Contracting Parties for due consideration.
6.
The procedure for undertaking the additional examinations shall be approved by the Committee.”

Annex 9, Part I, subtitle:
Before “conditions and requirements” add “Minimum”.

Annex 9, Part I, paragraph 1 (first line):
After “The” add “minimum”.

Annex 9, Part I, paragraph 7:
For “Contracting Parties” read “that each Contracting Party”.

Annex 9, Part II, Procedure, Model Authorization Form, paragraph 1:
For “approved” read “authorized”.

Annex 9, Part III, paragraph 2:
“After subparagraph (n) insert new subparagraphs (o), (p) and (q) to read
(o) maintain separate records and accounts containing information and documentation which pertain to the
organization and functioning of an international guarantee system and the printing and distribution of TIR Carnets;
(p) provide its full and timely cooperation, including, but not limited to, allowing access to the above records and
accounts to the competent United Nations services or to any other duly authorized competent entity and, at all
times, facilitating additional inspections and audits performed by them on behalf of Contracting Parties, pursuant to
Annex 8, Article 1 bis, paragraphs 5 and 6.
(q) engage an independent external auditor to conduct annual audits of the records and accounts mentioned
under subparagraph (o). The external audit shall be performed in accordance with International Standards on
Auditing (ISA) and shall result in an annual audit report and a management letter which shall be submitted to the
Administrative Committee.””

„A 6. melléklet 0.8.3. értelmező rendelkezése
A „50 000 USD” szövegrész helyébe a „100 000 EUR” szöveg lép.

A 6. melléklet új 8.1a. 6. értelmező rendelkezése
A szöveg a következő új 8.1a. 6. értelmező rendelkezéssel egészül ki:
„Az Intéző Bizottság felkérheti az ENSZ illetékes szolgálatait a kiegészítő vizsgálat elvégzésére. Az Intéző Bizottság
úgy is dönthet, hogy független külső ellenőrt bíz meg, és megbízást ad a TIR Végrehajtó Testület számára
az ellenőrzés feladatmeghatározásának kidolgozására, melynek alapjául az ellenőrzés tárgya és célja tekintetében
az Intéző Bizottság által meghatározottak szolgálnak. A feladatmeghatározást az Intéző Bizottság hagyja jóvá.
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A független külső ellenőr által végzett kiegészítő vizsgálat alapján jelentést és vezetői levelet kell írni, amelyeket
be kell nyújtani az Intéző Bizottsághoz. Ebben az esetben a független külső ellenőr megbízatásával, valamint
a kapcsolódó közbeszerzési eljárással járó költségek megtérítése a TIR Végrehajtó Testület költségvetéséből történik.”

8. melléklet, 1a. cikk
A meglévő szöveg a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Intéző Bizottság megkapja és megvizsgálja a nemzetközi szervezet által a 9. melléklet III. részében
foglalt kötelezettségeknek megfelelően benyújtott éves ellenőrzött pénzügyi kimutatásokat és könyvvizsgálói
jelentés(eke)t. Az említett vizsgálat folyamán, és hatóköre erejéig az Intéző Bizottság kérheti, hogy a nemzetközi
szervezet vagy a független külső ellenőr bocsásson rendelkezésére további információkat, magyarázatokat, illetve
dokumentumokat.
(5) A (4) bekezdésben említett vizsgálat sérelme nélkül az Intéző Bizottságnak jogában áll kockázatértékelés alapján
kiegészítő vizsgálatokat kérni. Az Intéző Bizottság vagy a TIR Végrehajtó Testületet bízza meg a kockázatértékelés
elvégzésével, vagy az ENSZ illetékes szolgálatait kérheti fel erre a feladatra. A kiegészítő vizsgálatok hatókörét
az Intéző Bizottság határozza meg a TIR Végrehajtó Testület vagy az ENSZ illetékes szolgálatai által végzett
kockázatértékelés figyelembevételével. Az e cikkben említett valamennyi vizsgálat eredményeit a TIR Végrehajtó
Testület tárolja, és azokat kellő figyelembevételük érdekében valamennyi Szerződő Fél rendelkezésére bocsátja.
(6) A kiegészítő vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos eljárást az Intéző Bizottság hagyja jóvá.”

A 9. melléklet I. részének alcíme
A „Feltételek és követelmények” szövegrész helyébe a „Minimumfeltételek és -követelmények” szöveg lép.

A 9. melléklet I. rész 1. pontjának első sora
A „feltételeknek és követelményeknek” szövegrész helyébe a „minimumfeltételeknek és -követelményeknek” szöveg
lép.

9. melléklet, I. rész 7. pont
Az „a Szerződő Felek” szövegrész helyébe az „az egyes Szerződő Felek” szöveg lép.

9. melléklet II. rész, Eljárás, Engedélyminta, első bekezdés
A magyar nyelvi változatot nem érinti.

9 melléklet III. rész 2. pont
Az n) pont után a szöveg a következő o), p) és q) ponttal egészül ki:
„o) külön nyilvántartásokat és számlákat vezet, amelyek tartalmazzák a nemzetközi garanciarendszer
megszervezéséhez és működtetéséhez, valamint a TIR-igazolványok nyomtatásához és kiadásához kapcsolódó
információkat és dokumentációt;
p) biztosítja teljes körű és kellő időben történő együttműködését, amely kiterjed, de nem korlátozódik arra, hogy
hozzáférést nyújt az említett nyilvántartásokhoz és számlákhoz az ENSZ illetékes szolgálatai, valamint bármely
más, kellő felhatalmazással rendelkező illetékes szerv számára, továbbá bármikor lehetővé teszi a fentiek számára
a 8. melléklet 1a. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti kiegészítő vizsgálatok és ellenőrzések elvégzését a Szerződő
Felek megbízásából.
q) független, külső ellenőrt bíz meg az o) pontban említett nyilvántartások és számlák éves ellenőrzésével. A külső
ellenőrzést a nemzetközi számviteli standardoknak (ISA) megfelelően kell végezni, az eredményeként készült éves
könyvvizsgálói jelentést és vezetői levelet pedig be kell nyújtani az Intéző Bizottsághoz.””
6. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az Egyezmény-módosítás, a 2. § és a 3. § 2019. február 3-án lép hatályba.
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7. §

(1) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
(2) Az Egyezmény Egyezmény-módosításban és Melléklet-módosításban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának haladéktalan közzétételéről
az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi LXXXIX. törvény
az oktatási nyilvántartásról*
Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott személyes adatot
tartalmazó ágazati nyilvántartások működési hatékonyságának, ezen keresztül a művelődéshez való alapjog elősegítése céljából
a következő törvényt alkotja:

1. Az oktatási nyilvántartás
1. §

(1) A közneveléssel, felsőoktatással, nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához,
a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, a köznevelésben, felsőoktatásban, nyelvvizsgáztatásban részt vevők jogainak
gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi
nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni.
(2) Az oktatási nyilvántartás elektronikus formában létrehozott közhiteles nyilvántartás, amelynek célja
a)
a természetes személy oktatási nyilvántartásban kezelt 2. § szerinti személyes adatainak azonosítás,
ellenőrzés, az adat pontosítása, időszerűségének biztosítása céljából való megfeleltetése az adatokat
nyilvántartó szerv adataival;
b)
a szakrendszeri nyilvántartások ágazati működtetése, ennek keretében a szakrendszeri nyilvántartásokban
kezelt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az oktatási azonosító szám útján megszemélyesített
ba)
adatok elektronikus ügyintézés szerinti egységes adatszolgáltatásának, információátadásának
megteremtése,
bb)
adatoknak – személyes azonosításra alkalmatlan módon – megvalósuló összekötése, rendszerezése;
bc)
adatok statisztikai célú, tudományos kutatás céljára történő felhasználása.

2. §		
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (1) bekezdése szerinti célból
a természetes személy alábbi adatait kezeli:
a)
viselt név,
b)
születési név,
c)
anyja születési neve,
d)
születési hely,
e)
születési idő,
f)
állampolgárság(ok),
g)
nem,
h)
lakcímadatok,
i)
külföldi állampolgár esetén a szálláshely adatai,
j)
külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme,
k)
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka,
l)
oktatási azonosító szám,
m)
az azonosításhoz szükséges kapcsolati kódok,
n)
a szakrendszerek 1–6. mellékletben meghatározott adatai.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i űlésnapján fogadta el.
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3. §

(1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban az 1. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti azonosítás céljából a természetes személy alábbi adatait kezeli:
a)
adóazonosító jel vagy
b)
társadalombiztosítási azonosító jel vagy
c)
személyazonosító okmány száma.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok a sikeres azonosításig kezelhetők.
(3) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek 2. § a)–h) és l) pontja szerinti adatairól
– azonosítás, ellenőrzés és pontosítás céljából – térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényel a személyiadatés lakcímnyilvántartást kezelő szervtől.
(4) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § a)–e) pontjában meghatározott adatokról adategyeztetés
céljából az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot igényel a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10/A. § (2) bekezdése szerinti azonosítók
képzésére jogosult adatkezelőktől.

4. §

(1) Az oktatási nyilvántartás szakrendszeri nyilvántartásai:
a)
a köznevelés információs rendszere,
b)
a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer,
c)
a felsőoktatási információs rendszer,
d)
az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere,
e)
a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása,
f)
a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:
a)
gyermek-, illetve tanulói nyilvántartás (a továbbiakban együtt: tanulói nyilvántartás);
b)
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottak és
óraadóként foglalkoztatottak nyilvántartása (a továbbiakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás);
c)
a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása;
d)
a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere;
e)
az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi
nyilvántartás;
f)
a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési
eredmények nyilvántartása;
g)
az országos köznevelési szakértői névjegyzék;
h)
az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék;
i)
a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék;
j)
a pedagógus-továbbképzési nyilvántartás;
k)
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás;
l)
a pedagógusminősítési nyilvántartás;
m)
az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek
nyilvántartása.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:
a)
a felsőoktatási intézménytörzs;
b)
a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs;
c)
a felsőoktatási felvételi alrendszer;
d)
a hallgatói személyi törzs.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szakrendszerek további, jogszabályban meghatározott, személyes adatokat nem tartalmazó
alrendszereket, alkalmazásokat tartalmazhatnak.
(5) Az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere, alrendszere személyes adatai célhoz kötötten egymás között
átadhatók.
(6) A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei az 1. melléklet szerinti személyes
adatokat tartalmazzák.
(7) A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer a 2. melléklet szerinti személyes
adatokat tartalmazza.
(8) A felsőoktatási információs rendszer a 3. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza.
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(9) Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere a 4. melléklet szerinti személyes adatokat
tartalmazza.
(10) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása az 5. melléklet szerinti személyes adatokat
tartalmazza.
(11) A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása a 6. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza.
5. §

(1) A természetes személynek egy oktatási azonosító száma lehet.
(2) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító
számmal még nem rendelkező természetes személynek,
1.
aki óvodai jogviszonyban áll,
2.
aki tanulói jogviszonyban áll,
3.
aki pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül,
4.
aki részt vesz a középfokú felvételi eljárásban,
5.
aki részt vesz a kétszintű érettségi eljárásban,
6.
akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
7.
aki pedagógus-munkakörben foglalkoztatott,
8.
akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
9.
akit köznevelési intézmény óraadóként foglalkoztat,
10.
aki szerepel az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken, az Országos szakértői névjegyzéken, illetve
az Országos szaktanácsadói névjegyzéken,
11.
aki a központi felsőoktatási felvételi eljárásban felsőoktatási intézménybe jelentkezik,
12.
aki hallgatói, doktorjelölti jogviszonyban áll,
13.
aki felsőoktatási intézményben oktató, kutató, tanári munkakörben foglalkoztatott,
14.
akit felsőoktatási intézmény oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyban foglalkoztat,
15.
aki részére oktatási igazolvány kerül kibocsátásra,
16.
aki szerepel a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában.

6. §

(1) A köznevelési és felsőoktatási feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel és felsőoktatással
összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott
feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, intézmények adatokat szolgáltatnak az oktatási
nyilvántartásba.
(2) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti pedagógus-továbbképzési nyilvántartás alrendszer részére továbbá
a)
a pedagógus-továbbképzés szervezője szolgáltatja az 1. melléklet X. alcím 2. pont b), d), valamint
f )–h) alpontjában felsorolt adatokat, amely adatokat az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében
nyilvántartja;
b)
a köznevelési intézmény vezetője szolgáltatja az 1. melléklet X. alcím 2. pont e) és l) alpontja szerinti adatokat.
(3) A felvételi kérelmek elbírálásához a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felsőoktatási felvételi alrendszer részére
a)
az egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerv szolgáltatja
a gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére vonatkozó adatokat;
b)
az egészségbiztosítási szerv szolgáltatja a gyermekgondozási díj igénybevételére vonatkozó adatokat;
c)
az idegenrendészeti hatóság szolgáltatja a 3. melléklet III. alcím 3. pontja szerinti adatot.
(4) A 4. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói személyi törzs alrendszer részére továbbá
a)
a Diákhitel Központ szolgáltatja a 3. melléklet IV. alcím 23. pontja szerinti adatot,
b)
a Tempus Közalapítvány szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. alcím 8. és 21. pontja szerinti adatot,
c)
a Klebelsberg Központ szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. alcím 21. pontja szerinti adatot.
(5) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj
feltételei teljesítésének nyilvántartása szakrendszer 5. melléklet szerinti adataiban történő változások követése,
ellenőrzése céljából történő adatigényléshez az állami foglalkoztatási szervnek, a kincstárnak, a gyermekgondozást
segítő ellátás, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervnek, az anyakönyvi
nyilvántartás központi nyilvántartó szervének, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnak, a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságnak és
az adóhatóságnak megküldheti a nyilvántartott személyek adatait, ez alapján
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a)

az állami foglalkoztatási szerv a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba
vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra,
b)
a kincstár a gyermekgondozást segítő ellátásnak, a csecsemőgondozási díjnak és a gyermekgondozási díjnak
a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás időtartamára,
c)
az adóhatóság a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak hazai munkaviszony(ok) létesítésére és
időtartamára,
d)
az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervétől a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató
gyermekének születési anyakönyvi kivonatára,
e)
a családtámogatási ügyben eljáró hatóság a tartós betegség megállapításához szükséges, a fővárosi és
megyei kormányhivatalnak vagy jogelődjének a tartós betegségre tekintettel megállapított magasabb
összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatára, vagy ennek folyósításáról kiadott igazolására,
vagy a tartós betegséget megállapító, a magasabb összegű családi pótlék igénybevételéhez szükséges
érvényes és hatályos szakvéleményére, szakhatósági állásfoglalására; a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f ) pont fb) alpontja szerinti állapotra, illetve a magasabb összegű családi
pótlékra jogosultság tartós betegségére tekintettel való igazolására,
f)
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős
rehabilitációs hatóság az egészségi állapot minősítésének eredményéről érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalásra, szakvéleményre, bizottsági állásfoglalásra, határozatra vagy hatósági bizonyítványra;
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állapot igazolására
vonatkozóan kért nyilvántartott adatokat átadja a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért
felelős szervnek.
7. §

(1) A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül –
a)
a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére;
b)
a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola
által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelésioktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából
a 2. § a)–g) pontjában foglalt adatok, valamint az 1. melléklet I. alcím c)–f ) és h) pontjában foglalt adatok
a rendőrség részére továbbíthatók.
(2) Az oktatási nyilvántartás 2. § a)–f ), h)–j) pontjában foglalt adatok továbbíthatók
a)
az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek esetében a jegyző részére, abból a célból, hogy
gondoskodjon az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, továbbá
b)
a tanköteles gyermek, tanuló esetében a köznevelési feladatot ellátó hatóság részére, abból a célból, hogy
gondoskodjon a tankötelesek nyilvántartásáról.
(3) A tanulói nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó
hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.
(4) A tanulói nyilvántartásban nyilvántartott adatok továbbíthatók adategyeztetés céljából annak a köznevelési
intézménynek, amellyel a gyermek, tanuló jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által
jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ.
(5) A társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét az országos egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával
elektronikus úton kell megfeleltetni.
(6) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel
jogosságának ellenőrzésére hivatott részére továbbítható.
(7) Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat
ellátó hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.
(8) Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok továbbíthatók adategyeztetés céljából annak a köznevelési
intézménynek, amellyel az alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által
jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ.
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(9) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges
adatok nyilvántartásából a középfokú felvételi eljárásban részt vevő középfokú iskoláknak, a központi írásbeli
felvételi vizsgákat szervező középiskoláknak továbbítja az érintett tanulók nyilvántartott adatait.
(10) A személyazonosításra alkalmas adatokat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú
felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb az adott év szeptember 15-éig törli a középfokú felvételi eljárás
megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából.
(11) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezelt
adatokat a vizsgaidőszakot követő tanév végéig kezeli.
(12) A Pedagógus-továbbképzési nyilvántartásból – az érintetten kívül – személyes adat a pedagógiai-szakmai
szolgáltatást nyújtó részére továbbítható.
(13) Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának,
az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára
továbbítható.
(14) A Pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adat – a minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban
érintett pedagóguson kívül – a minősítő vizsga, minősítési eljárás lefolytatása céljából, az alkalmazott
intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint
az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható.
(15) A személyes adatokat A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszerből
(a továbbiakban: INYR) az adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátásának utolsó igénybevételétől
számított húsz év elteltével törli a nyilvántartásból.
(16) A Felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsből továbbítható – az érintetten kívül – a fenntartónak a fenntartói
jogok gyakorlásához szükséges valamennyi adat; a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak a szakértői
tevékenyég ellátásához szükséges valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek az alkalmazottjával kapcsolatos
adatok.
(17) A Felsőoktatási felvételi alrendszerből a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező, illetve felvett személyre
vonatkozó, az adott felsőoktatási intézmény képzésével kapcsolatos valamennyi adat továbbítható.
(18) A Felsőoktatási felvételi alrendszer a személyes adatot – ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony
létesítésére nem kerül sor – az adott felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidejétől számított két évig kezeli.
(19) A Hallgatói személyi törzsből továbbítható – az érintetten kívül – a felsőoktatási intézménynek a vele hallgatói
jogviszonyban álló személyre vonatkozó, a nála fennálló jogviszonyára vonatkozó valamennyi adat.
(20) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez
kapcsolódóan
a)
a hallgatói hitelre való jogosultság vizsgálata, adatellenőrzés és a törlesztési kötelezettség fennállásának,
illetve szünetelésének megállapítása céljából a 3. melléklet IV. alcím 1. pontja szerinti adatokból az oktatási
azonosító száma és adóazonosító jele, a 3. melléklet IV. alcím 3., 5., 6. és 8. pontja szerinti adat minden
folyamatban lévő képzésére vonatkozóan, valamint a 2. § a)–j) pontja szerinti adatok,
b)
a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során az ügyfelekkel való
kapcsolattartás céljából a 3. melléklet IV. alcím 2. pontja szerinti adatok,
c)
a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzés és a kockázati mérték
szerinti ügyfélkezelés céljából a 3. melléklet IV. alcím 12. pontja szerinti adatok közül az abszolutóriumra
vonatkozó adat, a 3. melléklet IV. alcím 15. pontja, a 18. pont 18.1. és 18.2. alpontja szerinti adat, a 3. melléklet
IV. alcím 19. pontja szerinti adatokból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen
fizetendő összeg, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
82. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő térítési díj összege.
(21) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá a Tempus Közalapítványnak a külföldi tanulmányokat
segítő ösztöndíjra való jogosultság vizsgálata, a jogosultak és az államközi ösztöndíjak útján érkező külföldiek
ösztöndíjszerződéséből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az ilyen ösztöndíjasok nyomon
követése céljából az ösztöndíjra pályázó vagy ösztöndíjas személyhez kapcsolódóan
a)
a 2. § a)–j) pontja szerinti adatok,
b)
a 3. melléklet IV. alcím 1., 2., 5., 6., 9., 14., 15., 16., 19., 21., 22. pontja, valamint 18. pont 18.1., 18.2. és
18.7. alpontja szerinti adatok,
c)
a 3. melléklet IV. alcím 12. pontja szerinti adatok közül az abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára és
doktori védésre vonatkozó adatok.
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(22) A Klebelsberg Központnak a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan
továbbíthatók
a)
a 2. § a)–f ), h), i) és l) pontja szerinti adatok,
b)
a Felsőoktatási felvételi alrendszerből a 3. melléklet III. alcím 7. pontja szerinti adatok közül a Klebelsberg
Képzési Ösztöndíjjal érintett szakon elért felvételi pontszám,
c)
a Hallgatói személyi törzsből a 3. melléklet IV. alcím 5. pontja, – a képzés költségviselési formája és
munkarendje adatának kivételével – 6. pontja szerinti adatok, 18. pont 18.1. és 18.2. alpontja szerinti adatok.
(23) A Hallgatói személyi törzsből továbbíthatók továbbá az oktatásért felelős miniszter részére az ágazati irányítással
összefüggő feladatok ellátása, a miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából egyedileg vagy informatikai rendszer
útján továbbított, illetve a közvetlenül hozzáférhetővé tett adatok. Ezen adatokat az oktatásért felelős miniszter
az adattovábbítástól számított öt évig kezeli.
(24) A Hallgatói személyi törzsből továbbítható továbbá az idegenrendészeti hatóság részére a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben, valamint
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott
eljárása során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából
a 3. melléklet IV. alcím 5., 6., 15. pontja szerinti adat, valamint a 19. pontja szerinti adatok közül az önköltségre
vonatkozó adat, azzal, hogy az idegenrendészeti hatóságnak a megkeresésben minden esetben pontosan meg kell
határozni azt az adatkört amire a megkeresés vonatkozik.
(25) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj
feltételei teljesítésének nyilvántartása szakrendszerben nyilvántartott személyek adatai időszerűségének
biztosítása, ellenőrzése céljából térítésmentesen, elektronikus úton az 5. melléklet szerinti, az adott szerv által
nyilvántartott adatot igényelheti az állami foglalkoztatási szervtől, a kincstártól, a gyermekgondozást segítő ellátás,
a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervtől, az anyakönyvi nyilvántartás
központi nyilvántartó szervétől, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól, a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságtól és az adóhatóságtól.

2. Záró rendelkezések
8. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervet rendeletben kijelölje.
9. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § (4) bekezdés a) pontja, a 7. § (20) bekezdése, a 16. § f ) pontja és a 3. melléklet IV. alcím 23. pontja 2019.
augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

10. §		
Ez a törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
11. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következő
zs) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„zs) a családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, az értesítésicím-adat
és a nyilvántartásból kikerülés helye adatok kivételével az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv
az oktatási nyilvántartásban szereplő polgárok azonosítása és ellenőrzése céljából.”
12. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 24. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TAJ szám továbbítására jogosultak:)
„n) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a tanulói, illetve a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó
juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésére hivatott szerv vagy személy részére.”
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(2) A Szaztv. 37. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást
teljesíteni:)
„j) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek az oktatási nyilvántartásban szereplő polgár családi
és utónevének, születési nevének, anyja születési nevének, születési helyének és időpontjának, nemének,
állampolgárságának, lakcímének változásáról, továbbá az érintettnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való
kikerülése okáról és időpontjáról.”
(3) A Szaztv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek – az (1) bekezdés a) pontja szerinti
állami adóhatóság és az (1) bekezdés g) pontja szerinti központi ügyfél-regisztrációs szerv, valamint az (1) bekezdés
j) pontja szerinti oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv kivételével – az adatátadást kizárólag akkor
kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében az általuk kezelt adatok időszerűségét
biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani
kell.”
13. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. §-a a következő (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított
tíz évig, az alkalmazottak, óraadók adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig kezeli.”
(2) Az Nkt. 61. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) A köznevelési szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott szaktanácsadó alábbi adatai nyilvánosak:
a) családi és utóneve,
b) elektronikus levelezési címe,
c) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése,
d) nyilvántartásba-vételi száma.”
(3) Az Nkt. 73. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az e törvény alapján létrehozott intézményi tanácsról a 73. § (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett
nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) az intézményi tanács neve,
b) az intézményi tanács székhelye,
c) az érintett iskola neve, OM azonosítója,
d) az elnök neve,
e) az elnök elérhetősége (telefonszám, telefax, elektronikus levelezési cím),
f ) nyilvántartásba-vételi száma.”
(4) Az Nkt. 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakértőkről országos köznevelési szakértői névjegyzéket vezet.
Az országos köznevelési szakértői névjegyzékben nyilvántartott szakértők alábbi adatai nyilvánosak:
a) családi és utóneve,
b) elektronikus levelezési címe,
c) jogszabályban meghatározott szakterülete, szakiránya,
d) nyilvántartásba-vételi száma,
e) szakértői igazolásának száma.”
(5) Az Nkt. 82. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hivatal vezeti az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéket. Az országos érettségi vizsgaelnöki
névjegyzékben nyilvántartott érettségi vizsgaelnök alábbi adatai nyilvánosak:
a) családi és utóneve,
b) jogszabályban meghatározott vizsgaterülete,
c) nyilvántartásba-vételi száma,
d) vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.”
(6) Az Nkt.
a)
61. § (4d) bekezdésében és 94. § (4) bekezdés u) pontjában a „szaktanácsadói névjegyzékbe” szövegrész
helyébe a „köznevelési szaktanácsadói névjegyzékbe”,
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b)

63/L. § (2) bekezdésében az „Országos szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék” szövegrész helyébe az „országos
köznevelési szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék”, a „szaktanácsadói névjegyzék” szövegrész helyébe
a „köznevelési szaktanácsadói névjegyzék”,
c)
47. alcíme címében az „Országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék” szövegrész helyébe
az „országos köznevelési szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék”,
d)
82. § (6b) bekezdésében az „Országos érettségi” szövegrész helyébe az „országos érettségi”,
e)
82. § (9) bekezdésében az „Országos szakértői névjegyzékből” szövegrész helyébe az „országos köznevelési
szakértői névjegyzékből”, az „Országos érettségi” szövegrész helyébe az „országos érettségi”,
f)
94. § (1) bekezdés l) pontjában az „Országos szakértői névjegyzékbe” szövegrész helyébe az „országos
köznevelési szakértői névjegyzékbe”, az „Országos szakértői névjegyzék” szövegrész helyébe az „országos
köznevelési szakértői névjegyzék”,
g)
94. § (1) bekezdés l) pontjában az „Országos érettségi” szövegrészek helyébe az „országos érettségi”,
h)
94. § (4) bekezdés s) pontjában az „Országos szakértői névjegyzékbe” szövegrész helyébe az „országos
köznevelési szakértői névjegyzékbe”, az „Országos érettségi” szövegrész helyébe az „országos érettségi”
szöveg lép.
14. §

(1) Az Nftv. 19. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a hallgatónak kérelemre diákigazolványt ad ki.
A diákigazolványok kiadásának rendjét a Kormány rendeletben szabályozza.
(3) A diákigazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény
szerinti kártya, amely közokirat.
(4) A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a felsőoktatási
információs rendszer működéséért felelős szerv elektronikus úton tart kapcsolatot.”
(2) Az Nftv. 67. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatási hivatal)
„d) vezeti a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását.”
(3) Az Nftv. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(4) Az Nftv.
a)
48/H. §-ában az „az 5. mellékletben” szövegrész helyébe az „az oktatási nyilvántartásról szóló törvényben”,
b)
67. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 3. melléklet II/A. részében megjelölt közérdekből nyilvános” szövegrész
helyébe az „az oktatási nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott”
szöveg lép.

15. §		
Hatályát veszti az Nkt.
a)
44. §-a,
b)
44/A. § (3)–(6) bekezdése,
c)
44/B. és 44/C. §-a,
d)
46. § (20) bekezdésében a „A KIR adatkezelője, valamint a diákigazolvány elkészítésében közreműködők
a diákigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a diákigazolvány
érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.” szövegrész,
e)
61. § (4c) bekezdése,
f)
63. § (4) bekezdésében a „A KIR adatkezelője és a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők
a pedagógusigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a pedagógusigazolvány
érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.” szövegrész,
g)
82. § (4a) és (6a) bekezdése,
h)
97. § (25) bekezdése.
16. §		
Hatályát veszti az Nftv.
a)
19. § (5)–(7) bekezdése,
b)
39. § (3) bekezdésében az „A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős
szerv által nyilvántartott személyes adatokat, az adatkezelés célját, időtartamát, továbbításának feltételeit
az 5. melléklet tartalmazza.” szövegrész,
c)
67/A. §-a,
d)
73. § (3) bekezdés i) pontjában az „a 3. mellékletben foglaltak szerint” szövegrész,
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e)
f)
g)
h)
i)

110. § (1) bekezdés 6. pontjában az „ , az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal”
szövegrész,
3. melléklet I. fejezet I/B. alcím 4. pont e) alpontja,
3. melléklet II. fejezete, III. fejezet 1–4. pontja, 6. pont 6.3. és 6.4. alpontja, 7–9. pontja és V. fejezete,
5. melléklete,
7. melléklete.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
A köznevelés információs rendszere személyes adatokat kezelő alrendszerei
1. Az I. és II. alcímben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára
a hivatalos statisztikai szolgálat – a Központi Statisztikai Hivatal – számára a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz
szükséges mértékben – az I. alcím b) és j) pontjában felsorolt adatok kivételével – egyedi azonosításra alkalmas
módon, térítésmentesen át kell adni.
2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel
részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
I. Tanulói nyilvántartás
A tanulói nyilvántartás a gyermek, tanuló alábbi személyes adatait tartalmazza:
a)
oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
b)
sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetének tényét és hatályát,
c)
jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és
befejezésének idejét,
d)
jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés esetén annak tényét,
hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai végzettséget, szakképesítést,
e)
nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
f)
jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
g)
nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,
h)
felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
i)
évfolyamát,
j)
melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli kiránduláson.
II. Alkalmazotti nyilvántartás
Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:
a)
oktatási azonosító számát,
b)
végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél számát,
a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos
fokozat megszerzésének idejét,
c)
munkaköre megnevezését,
d)
munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
e)
munkavégzésének helyét,
f)
jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
g)
vezetői beosztását,
h)
besorolását,
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i)
j)
k)
l)
m)

jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
munkaidejének mértékét,
tartós távollétének időtartamát,
elektronikus levelezési címét,
előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének
teljesítésével kapcsolatos adatok közül
ma)
a szakmai gyakorlat idejét,
mb)
akadémiai tagságát,
mc)
munkaidő-kedvezményének tényét,
md)
minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,
me)
minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és
a minősítési eljárás időpontját és eredményét,
mf )
az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait.
III. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása

1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezése céljából működteti
a középfokú felvételi eljárást meghirdető középfokú iskolák, a középfokú felvételi eljárásban érintett tanulók és
általános iskolák, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskolák számára a középfokú intézmények
felvételi informatikai rendszerét.
2. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása az alábbi személyes adatokat
tartalmazza:
a)
a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe;
b)
a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe;
c)
a tanuló oktatási azonosító száma;
d)
a tanuló, törvényes képviselő telefonszáma;
e)
az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma,
f)
a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;
g)
a tanuló évfolyama;
h)
a tanuló jelentkezései,
i)
a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1–8. évfolyam);
j)
a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye;
k)
a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve;
l)
a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve, székhelyének és
feladatellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének (vezetőjének) neve, e-mail-címe, faxszáma és
az intézmény e-mail címe, ügyintézőjének neve, elérhetősége.
IV. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere
1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv működteti a kétszintű érettségi vizsga megszervezése céljából
a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerét.
2. A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
2.1. a vizsgázóra vonatkozóan:
a)
oktatási azonosító száma;
b)
értesítési adata;
c)
sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat;
d)
nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója;
e)
nevelés-oktatásának helye;
f)
nevelés-oktatásának képzési típusa;
g)
nevelés-oktatásának egyéb speciális jellemzői;
h)
nevelés-oktatásának munkarendje;
i)
évfolyama, osztálya;
j)
érettségi bizonyítványának sorszáma;
k)
az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény OM azonosítója;
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l)
m)

2.2.

2.3.

2.4.

a középiskolai tanulmányok befejezésének helye, ideje, az intézmény OM azonosítója;
a jelentkezés adatai: a vizsgatárgy neve, a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsgához kapcsolódó
mentesség, a vizsgatárgyhoz kapcsolódóan a vizsgadíjfizetési kötelezettség ténye;
n)
a vizsgadíjköteles vizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan a befizetés összege,
a befizetés dátuma, a befizetést igazoló készpénzátutalási megbízás sorszáma;
a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban megszerzett vizsgaeredményekre vonatkozóan:
a)
a vizsgatárgy;
b)
a vizsga szintje;
c)
a vizsga fajtája,
d)
a vizsgához kapcsolódó mentességek;
e)
a vizsga nyelve;
f)
a vizsga érdemjegye;
g)
a vizsgán elért százalékos eredmény;
h)
az érettségi dokumentum típusa;
i)
az érettségi dokumentumot kiállító intézmény OM azonosítója;
j)
az érettségi dokumentum kiállításának vizsgaidőszaka;
k)
vizsgabeosztásának adatai;
l)
az érettségi vizsga helye, időpontja;
m)
a vizsgán elért részletes vizsgapontszámok és a vizsgakörülmények;
n)
a szóbeli vizsga tekintetében a kihúzott tétel és póttétel sorszáma;
o)
záradékok;
p)
vizsgadokumentum adatai;
q)
a vizsgadokumentum típusa;
r)
a vizsgadokumentum száma;
a vizsgáztatóra, vizsgaelnökre vonatkozóan:
a)
a vizsgáztató oktatási azonosítója;
b)
a vizsgáztató értesítési adata;
c)
a vizsgáztató munkahelye;
d)
az érettségi vizsgaelnöki igazolás száma, érvényességi ideje;
e)
a vizsgáztató, vizsgaelnök nemzetiségi oktatásban szerzett gyakorlatára vonatkozó információ;
f)
a vizsgaelnöki feladatok ellátására vonatkozóan az általa megadott adat (hány vizsgabizottságban
vállal adott vizsgaidőszakban vizsgabizottsági elnöki feladatot);
g)
részt vett-e felügyelő tanári továbbképzésen;
h)
a vizsgáztató adott vizsgaidőszakban vállalt vizsgáztatási időpontjai;
i)
a vizsgáztató vizsgatárgyai;
j)
az emelt szintű vizsgáztatásra való továbbképzésben szerzett tanúsítvány száma;
k)
a vizsgáztató mely idegen nyelveken vállal vizsgáztatást;
l)
a vizsgáztató hol látott el elnöki feladatot a korábbi vizsgaidőszakokban;
m)
az összeférhetetlenségre vonatkozó adatok;
n)
a vizsgáztató mely megyében vállal vizsgáztatói feladatot;
o)
a vizsgáztató által az adott vizsgaidőszakban ellátott vizsgáztatói feladatok részletes adatai:
vizsgahelyszín, vizsga időpontja, ellátott vizsgáztatói feladat típusa;
p)
a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok;
A vizsgaszervező intézményre vonatkozóan:
a)
a vizsgaszervező intézmény neve;
b)
a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatvégzés helye;
c)
a vizsgaszervező személyek értesítési adata.

V. Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás
Az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás
az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a)
a vizsgázó oktatási azonosító száma;
b)
a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, címe, OM azonosítója, járása;

34616

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő családi és utóneve;
a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő születési helye és ideje;
a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő anyja neve;
vizsgatárgyanként a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsga nyelve, az elért százalékos eredmény és osztályzat,
záradékok, a vizsgamentességek;
a törzslap száma;
a kiállított érettségi dokumentum típusa és száma, a kiállítás helye és dátuma;
a vizsgaeredmények kihirdetésének dátuma;
a vizsga vizsgaidőszaka;
a vizsgabizottság elnökének családi és utóneve és vizsgaelnöki igazolásának száma.

VI. A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények
nyilvántartása
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az országos pedagógiai mérések sikeres lebonyolítása
céljából működteti az országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő informatikai rendszerét. A tanulói
teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása
– személyazonosításra alkalmatlan módon – az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a)
mérési azonosító;
b)
születési év és hónap;
c)
sajátos nevelési igényre, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó adat;
d)
halmozottan hátrányos helyzet;
e)
előző tanévi matematika osztályzat;
f)
évfolyam, osztály;
g)
magántanulói státusz;
h)
jogviszonnyal kapcsolatos adatok;
i)
az országos mérés típusa és eredménye.
VII. Országos köznevelési szakértői névjegyzék
Az országos köznevelési szakértői névjegyzék a szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:
a)
oktatási azonosító száma;
b)
értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
c)
munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d)
végzettsége és szakképzettsége;
e)
jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány;
f)
nyilvántartásba-vételi száma;
g)
szakértői igazolásának száma.
VIII. Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék
Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék az érettségi vizsgaelnök alábbi személyes adatait tartalmazza:
a)
oktatási azonosító száma;
b)
elérhetősége;
c)
munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d)
végzettsége és szakképzettsége;
e)
jogszabályban meghatározott vizsgaterülete;
f)
nyilvántartásba-vételi száma;
g)
vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.
IX. Köznevelési szaktanácsadói névjegyzék
A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék a szaktanácsadó alábbi személyes adatait tartalmazza:
a)
oktatási azonosító száma;
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b)
c)
d)
e)
f)

értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
végzettsége és szakképzettsége;
a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése;
nyilvántartásba-vételi száma.
X. Pedagógus-továbbképzési nyilvántartás

1. Az Nkt. 62. § (2) bekezdésében foglalt pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyomon követése
céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv nyilvántartást vezet.
2. A pedagógus-továbbképzési nyilvántartás a pedagógus-továbbképzési programban részt vevő pedagógus alábbi
személyes adatait tartalmazza:
a)
oktatási azonosító száma,
b)
pedagógus-továbbképzési programjának megnevezése, kezdő időpontja, óraszáma;
c)
korábbi tanulmányai alapján beszámított pedagógus-továbbképzés óraszáma;
d)
kiadott tanúsítványának sorszáma és kelte;
e)
a továbbképzés teljesítésébe beszámítás alapja és mértéke;
f)
a továbbképzés megnevezése;
g)
a teljesítés formája;
h)
a teljesítési helyszíne és időpontja;
i)
a szaktanácsadói, szakértői megállapítás adata;
j)
a továbbképzések hasznosulásával kapcsolatos információ;
k)
a pedagógus-továbbképzési kötelezettségbe beszámító további szakképzettség megszerzéséről kiállított
oklevél száma, kelte;
l)
a pedagógus-továbbképzési kötelezettségének – a munkaköre tekintetében releváns – nem akkreditált
program általi teljesítése.
XI. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás
1. Az Nkt. 87. §-a szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezése és végrehajtása érdekében
az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartást vezet.
2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint
ellenőrzésben érintett pedagógus vagy intézményvezető, a köznevelési intézmény és annak tagintézménye
vezetője, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát
ellátó intézményegységének vezetője alábbi személyes adatait tartalmazza:
2.1. oktatási azonosító száma;
2.2. a II. alcímben meghatározott adatok;
2.3. az ellenőrzésének időpontja, értékelése, adatai;
2.4. az ellenőrzés keretében lefolytatott látogatás jegyzőkönyve adatai;
2.5. önértékelésének adatai:
2.5.1.
időpontja, értékelése,
2.5.2.
az adatgyűjtés jegyzőkönyve,
2.5.3.
önfejlesztési terve,
2.5.4.
a kérdőívezés adatai;
2.6. fejlesztési terve;
2.7. ellenőrzésével kapcsolatban beadott kérelem adatai;
2.8. az általa ellátott nemzetiségi feladat adatai;
2.9. jogszabályban előírt vezetői pályázata, annak hiányában vezetési programja, továbbá a továbbképzési
program és beiskolázási terv;
2.10. a köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye és a köznevelési feladatot ellátó telephelye,
a tagintézménye hivatalos neve, a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen
működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének neve, elérhetőségei;
2.11. feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – a köznevelési és egyéb
alapfeladatok;
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2.12. az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ág, a tanszak neve,
2.13. szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosító és a szakképesítés megnevezése;
2.14. egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetén a fenntartó felekezet;
2.15. alternatív tanterv szerint működő köznevelési intézmény esetén az alternatív tanterv megnevezése;
2.16. gyakorló köznevelési intézmény esetén annak ténye.
3. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben
közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:
a)
szakértői igazolványának száma,
b)
elérhetőségi adata,
c)
a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,
d)
kiindulási települése,
e)
szakértői feladatvégzésének napja,
f)
pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,
g)
összeférhetetlenségére vonatkozó adata,
h)
az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,
i)
annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti
tevékenységét,
j)
auditori megbízásra vonatkozó adata,
k)
minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,
l)
szakértői státusza,
m)
az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,
o)
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.
XII. Pedagógusminősítési nyilvántartás
1. Az Nkt. 64. § (6) bekezdése alapján a pedagógusminősítő vizsgák és pedagógusminősítési eljárások megszervezése
és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos pedagógusminősítési
nyilvántartást vezet.
2. A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:
a)
oktatási azonosító száma;
b)
a II. alcímben meghatározott adatok;
c)
jelentkezésére vonatkozó adatok:
ca)
a jelentkezés informatikai rendszerben történő rögzítésének időpontja,
cb)
a jelentkezést rögzítő intézmény adatai,
cc)
a minősítő vizsga, minősítési eljárás megnevezése,
cd)
az elérni kívánt fokozat,
ce)
a munkakör, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,
cf )
a tantárgy, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,
cg)
az intézménytípus,
ch)
a minősítés nyelve,
ci)
Mesterpedagógus fokozatra történő jelentkezés esetén a tevékenység típusa,
cj)
a minősítési tervbe történő felvétel adatai;
d)
minősítő vizsga, minősítési eljárás adatai:
da)
az elektronikus portfólió vagy pályázat jogszabályban meghatározott adatai és dokumentumai,
db)
megismételt minősítő vizsgájának vagy minősítési eljárásnak a ténye,
dc)
díjköteles minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának díjfizetéssel kapcsolatos adatai,
dd)
minősítő vizsga, minősítési eljárás látogatásának helye, időpontja,
de)
minősítési bizottság tagjainak neve, elérhetősége,
e)
a minősítő vizsga, minősítési eljárás eredményének adatai, pedagóguskompetenciák alapján történő
értékelése;
f)
a kiállított tanúsítvány adatai;
g)
minősítésével kapcsolatban beadott kérelmek adatai.
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3. A pedagógusminősítési nyilvántartás a minősítő vizsga, minősítési eljárásban közreműködő köznevelési szakértő
alábbi személyes adatait tartalmazza:
3.1. szakértői igazolványának száma,
3.2. elérhetőségi adatai,
3.3. a megbízásához egyéb jogszabály szerint szükséges adatok,
3.4. kiindulási települése,
3.5. szakértői feladatvégzésének napja,
3.6. pedagógusként szerzett szakmai és vezetői tapasztalatához kapcsolódó adata,
3.7. összeférhetetlenségére vonatkozó adata,
3.8. az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által szervezett felkészítésen történt részvétel ténye,
3.9. annak ténye, hogy a szakértő az egyház által fenntartott köznevelési intézményben is végezheti
tevékenységét,
3.10. auditori megbízásra vonatkozó adata,
3.11. minőségbiztosítás keretében a szakértői tevékenységére vonatkozó értékelés, és a szükséges intézkedések,
3.12. szakértői státusza,
3.13. az adott évben ellátott szakértői tevékenység időtartama,
3.14. Mesterpedagógus, Kutatótanár minősítésekben szakértői tevékenység folytatására való jogosultság ténye,
3.15. pedagógusminősítési továbbképzésen képzőként való alkalmazhatósága.
XIII. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek
nyilvántartása
1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek
nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a)
a versenyző oktatási azonosító száma;
b)
a versenyző évfolyama és osztálya;
c)
a versenyző értesítési adatai;
d)
a versenyző versenyen elért eredménye;
e)
a versenyzőt nevező iskola neve, OM azonosítója, feladatellátási hely sorszáma;
f)
a közreműködők értesítési adatai;
g)
a felkészítő tanárok, kísérő tanárok
ga)
oktatási azonosító száma,
gb)
elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím).

2. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer
1. Az INYR az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
1.1. a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy személyes adatai:
a)
oktatási azonosító száma;
b)
az 1. melléklet I. alcím b), e)–g) pontjában foglalt adatai, valamint hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzete;
c)
törvényes képviselőjének az Nkt. 41. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatai;
d)
egészségügyi, továbbá a pedagógiai szakszolgálaton kívüli köznevelési ellátása során keletkezett
azon dokumentumok kiállításának időpontja, tartalma, kibocsátójának neve, amelyek
a pedagógiai szakszolgálati ellátást megelőzően keletkeztek, az ellátott vagy törvényes képviselője
rendelkezésére állnak és az ellátáshoz feltétlenül szükségesek;
1.2. az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan
a)
a szűrést, vizsgálatot végző intézmény neve, címe, a szűrés eredménye, a szűrés, vizsgálat
kérelmezőjének neve, címe, elérhetősége, a szűrés, vizsgálat módszere, eszköze, eredménye,
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megállapításai, a szűrési, vizsgálati eljárásban szereplő szakemberek neve, végzettsége,
szakképzettsége, a szűrés, vizsgálat időpontja, időtartama, helye;
b)
az állapotmegismerést végző intézmény neve, címe, az állapotmegismerés kérelmezőjének neve,
címe, elérhetősége, az állapotmegismerés időpontja, időtartama, helye, az állapotmegismerés
módszere, eszköze, az állapotmegismerés eredménye és megállapításai, az eljárásban közreműködő
szakember neve, végzettsége, szakképzettsége;
c)
a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés alapján megállapított szükséges segítő beavatkozás
megnevezése, óraszáma, időtartama, módszere, eszköze, helyszíne, a segítő beavatkozást végző
intézmény adatai, a részt vevő szakember neve, végzettsége, szakképzettsége, a segítő beavatkozás
eredménye;
d)
a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés eredményével kapcsolatos törvényes képviselői nyilatkozat,
a törvényes képviselői felülvizsgálati kérelem adatai;
e)
a felülvizsgálat oka, kérelmezője, legutóbbi vizsgálat, felülvizsgálat óta eltelt idő, felülvizsgálatot
végző intézmény neve, címe, a felülvizsgálat módszere, eszköze, időpontja, időtartama, helyszíne,
a felülvizsgálatot végző szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, a felülvizsgálat
eredménye;
1.3. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló jogszabályban meghatározott közigazgatási
hatósági eljárás adatai közül
a)
az eljárás kezdeményezőjének neve, címe, elérhetősége;
b)
az eljárás oka;
c)
az eljárás eredménye;
d)
a közigazgatási hatósági eljárás ügyszáma.
2. A gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátása során keletkezett adatokat jogszabályban meghatározott
feladatellátási kötelezettséggel rendelkező pedagógiai szakszolgálati intézménynek a gyermekkel, tanulóval
közvetlenül foglalkozó szakembere köteles az INYR-be rögzíteni.
3. Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó személyes adatokat az INYR-ből
3.1. a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó munkatársa,
3.2. a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője
ismerheti meg.

3. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
A felsőoktatási információs rendszer személyes adatokat kezelő alrendszerei
1. A I., II. és IV. alcímben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat statisztikai felhasználás céljára
a hivatalos statisztikai szolgálat – a Központi Statisztikai Hivatal – számára az Stt. 28. §-ával összhangban
a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben, – a IV. alcím 9., 10., 19., 20., 22. és
23. pontjában felsorolt adatok kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.
2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az adatátvétel
részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
I. Felsőoktatási intézménytörzs
A felsőoktatási intézménytörzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
1.
az államilag elismert felsőoktatási intézmény
1.1.
fenntartójának neve, székhelyének címe,
1.2.
tisztségviselőinek – rektor, kancellár, gazdasági vezető, kollégiumi vezető, szakkollégium
képviselője – oktatási azonosító száma, ennek hiányában családi és utóneve,
1.3.
közhasznú szervezetként való működés esetén a felügyelőbizottság tagjainak családi és utóneve és
értesítési címe,
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1.4.

2.

3.

4.

5.

az Nftv. 95/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint fenntartott magán felsőoktatási
intézmény esetén továbbá a fenntartó testület nyilvántartási száma, képviselőjének családi és
utóneve, elérhetősége (telefon, e-mail);
a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény
2.1.
fenntartójának neve, székhelyének címe,
2.2.
magyarországi képviselőjének családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail);
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori
Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége,
az Országos Doktori Tanács esetében
3.1.
a szervezet neve, székhelye,
3.2.
a vezetőjének, felügyelő bizottsága tagjainak családi és utóneve és értesítési címe;
a diákotthon
4.1.
fenntartójának neve, székhelyének címe,
4.2.
vezetőjének családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail);
a közösségi felsőoktatási képzési központ képviselőjének családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége
(telefon, e-mail).
II. Felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs

A felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
1.
oktatási azonosító szám,
2.
értesítési cím,
3.
végzettségi szint, szakképzettség, idegennyelv-tudás, tudományos fokozat,
4.
a foglalkoztatási jogviszony típusa,
5.
a foglalkoztatási jogviszony jellege, kezdete és vége,
6.
a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése (intézményi azonosító száma),
7.
munkakör, vezetői megbízás,
8.
munkavégzés ideje,
9.
az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat,
10.
az Nftv. 101. § (9) bekezdése szerinti díj,
11.
az akadémiai tagság,
12.
nyugdíjasként való foglalkoztatás ténye,
13.
az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok,
14.
doktori iskolai tagság.
III. Felsőoktatási felvételi alrendszer
A felsőoktatási felvételi alrendszer a jelentkező alábbi személyes adatait tartalmazza:
1.
oktatási azonosító száma,
2.
értesítési címe, elektronikus levélcíme,
3.
nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat – a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – adata,
4.
az érettségi vizsga adatai,
5.
a középiskola adatai,
6.
a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatai,
7.
a felvételi eljárás adatai,
8.
központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja.
A vallási, világnézeti elkötelezettségre, annak igazolására mint jelentkezési feltételre vonatkozó személyes adatot
nem lehet nyilvántartani.
IV. Hallgatói személyi törzs
A hallgatói személyi törzs a hallgató alábbi személyes adatait tartalmazza:
1.
oktatási azonosító száma, adóazonosító jele,társadalombiztosítási azonosító jele,
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme,
nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat – a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány –,
nemzetközi biztosítási okmány adata,
a Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány adata,
a jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének időpontja, szünetelése,
a hallgató által folytatott képzés megnevezése, a képzés kezdő dátuma, megkezdésének módja, a képzés
költségviselési formája és munkarendje, megkezdett félévek, a képzés befejezésének dátuma és indoka,
a képzés során, illetve azt megelőzően igénybe vett támogatási idő,
a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,
a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adat,
a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adat,
a törzslap azonosító száma,
a szakmai gyakorlat teljesítésére, abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára, doktori védésre,
nyelvvizsgára, korábban megszerzett oklevélre, hozott dokumentumra vonatkozó adat,
a kiadott okirat tartalmára és azonosítására vonatkozó adat,
a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri ösztöndíjára vonatkozó adat,
a képzés során megszerzett kreditek száma – ideértve az elismert krediteket is –,
kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium megnevezése, az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye,
diákotthoni elhelyezés esetén a diákotthon megnevezése és OM azonosítója, az adott félévre vonatkozó
elhelyezés ténye,
a kiadott oklevél, oklevélmelléklet adata:
18.1.
az oklevéllel megszerzett szakképzettség megnevezése,
18.2.
az oklevél, oklevélmelléklet kelte,
18.3.
az oklevél aláírójának családi és utóneve,
18.4.
az oklevél, oklevélmelléklet kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszáma,
18.5.
a hallgató törzskönyvi száma,
18.6.
az oklevél, oklevélmelléklet nyelve,
18.7.
az oklevél, oklevélmelléklet egyéb adata,
az általa fizetett díjak és térítések adata,
hallgatói vagy lakhatási támogatás nyújtása esetén, ha az csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást
segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülés okán, vagy hátrányos helyzetére tekintettel jár, e díjak, támogatások adata,
a tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel folyósított a Kormány által
rendelettel alapított ösztöndíj adata,
a részére nyújtott pénzbeli juttatások adata,
a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennálltára, típusára vonatkozó adat.

4. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere
Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a)
a jogosult oktatási azonosítója,
b)
a jogosult igazolványon szereplő családi és utóneve,
c)
a jogosult képzésének munkarendje,
d)
a jogviszonyt igazoló intézmény neve, rövidített neve és települése,
e)
oktatási igazolvány egyedi azonosítója,
f)
az oktatási igazolvány nemzeti egységes kártyarendszer szerinti azonosítója,
g)
az oktatási igazolvány érvényessége,
h)
a kiadott érvényesítő matrica sorszáma.
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5. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása
A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató
alábbi személyes adatait tartalmazza:
1.
oktatási azonosító; adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele,
2.
értesítési cím, telefonszáma, elektronikus levelezési címe,
3.
hazai munkaviszony, valamint hazai munkaviszony származási országban történő teljesítése esetén annak
létesítésére és időtartamára vonatkozó adat, továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
törvény hatálya alá tartozás megállapításához szükséges adat,
4.
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra vonatkozó
adat,
5.
csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat,
6.
gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára vonatkozó adat,
7.
gyermekgondozási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat, a gyermeknevelésre, a szülés jogcímen
történő mentesítéshez szükséges személyes adat, gyermek természetes személyazonosító adata, lakcíme,
8.
megváltozott munkaképességre, tartós betegségre, balesetre, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat;
az ügyfél által az eljárás során benyújtott dokumentumban foglalt személyes adat,
9.
külföldi felsőoktatási képzésére, külföldi hallgatói és tanulói jogviszonyra vonatkozó adat,
10.
a központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja,
11.
a visszatérítési kötelezettsége átvállalására vonatkozó jognyilatkozat adata,
12.
a költségmentességi kérelmének igazolására vonatkozó adat.

6. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a)
b)

c)

a vizsgázó személy oktatási azonosítója;
a nyelvvizsgára vonatkozó következő adatok:
ba)
a vizsgaközpont megnevezése,
bb)
a vizsgahely megnevezése,
bc)
a vizsgaidőszak megjelölése,
bd)
a vizsga neve, nyelve, fajtája, szintje, típusa,
be)
a vizsga helye, ideje,
bf )
a vizsgáztató és a feladatjavító családi és utóneve,
bg)
a vizsga eredménye (sikeres vagy sikertelen),
bh)
a vizsgarészenként elért pontok,
bi)
a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve;
bj)
a vizsga anyakönyvi száma;
a bizonyítványra vonatkozó adatok:
ca)
a bizonyítvány száma,
cb)
a bizonyítvány státusza: beterjesztés, jóváhagyás, a nyomdába és a nyomdából érkezés időpontja,
cc)
a bizonyítvány kiállításának dátuma.
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7. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez
1. Az Nftv. 3. melléklet I. fejezet I/B. alcím 1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„g) hallgatói vagy lakhatási támogatás nyújtása esetén, ha az csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő
ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülés okán, vagy hátrányos helyzetére tekintettel jár, e díjak, támogatások adatai;”
2. Az Nftv. 3. melléklet I. fejezet I/B. alcím 1. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„j) a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennálltára, típusára vonatkozó adat.”
3. Az Nftv.
a)
3. melléklet I. fejezet I/A. alcím 1. pont a) alpontjában az „azonosító szám” szövegrész helyébe az „oktatási
azonosító szám, személyazonosító okmány száma, adóazonosító jele”,
b)
3. melléklet I. fejezet I/B. alcím
ba)
1. pont a) alpont aa) pontjában az „– megnevezése, száma” szövegrész helyébe az „– a Magyar
igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, a nemzetközi biztosítási okmány adatai”,
bb)
1. pont b) alpont bk) pontjában az „azonosító száma” szövegrész helyébe az „oktatási azonosító
száma, személyazonosító okmány száma, fényképe”,
c)
3. melléklet III. fejezet 5. pontjában az „a II/C. fejezet 1. a) pont aa) alpontja szerinti” szövegrész helyébe
az „az oktatási nyilvántartás Hallgatói törzsében szereplő”
szöveg lép.

2018. évi XC. törvény
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2. számú melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
2. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény)
4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított végzettségi szintnek, szakképesítésnek, illetve
szakképzettségnek a II. Fejezet, IV. Fejezet, valamint V. Fejezet szerinti elismerése, ha az oktatási intézményben
történő továbbtanulás céljából történik, azon oktatási intézmény hatáskörébe tartozik, amelyben a kérelmező
tanulmányait folytatni szándékozik.”
3. §		
Az elismerési törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Harmadik részben foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében segítségnyújtó központ működik, amelynek feladatai:)
„b) a magyar állampolgároknak, a velük azonos megítélés alá eső személyeknek, továbbá a tagállamok
állampolgárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá eső személyeknek a segítése a Harmadik részben foglalt
jogok érvényesítésében, szükség szerint együttműködve a származási tagállam segítségnyújtó központjával,
az eljáró hatóságokkal és a kormányablakkal,”
4. §		
Az elismerési törvény 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az eljáró hatóság az (5) és a (6) bekezdésben foglalt határidőt két héttel meghosszabbíthatja, azzal, hogy
a meghosszabbítás okát meg kell indokolnia. A közegészséget vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének biztonságát
érintő esetben az eljáró hatóság a határidőt további két héttel meghosszabbíthatja.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
Az elismerési törvény 28. §-a a következő (27) bekezdéssel egészül ki:
„(27) A szakma gyakorlásától eltiltó döntésnek minősül a szakma gyakorlásától, foglalkoztatástól, tevékenységtől
eltiltó és a szakma gyakorlását, foglalkoztatást, tevékenységet korlátozó döntés.”
6. §		
Az elismerési törvény 32. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) E fejezet rendelkezései nem alkalmazandók azokra a kérelmezőkre, akik jogosultak szakmai képesítésüknek
a VIII., a IX. és a IX/A. Fejezet szerinti elismerésére.”
7. §		
Az elismerési törvény 55. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel
egészül ki.
„(6) Az ebben a szakaszban szabályozott riasztás ellen a 11. § szerinti hatósághoz fellebbezés nyújtható be.
A határozatot a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság a (3) bekezdés szerinti tartalommal és a riasztásról
szóló tájékoztatás megadásával megegyező időpontban írásban közli azzal a személlyel, akit a szakma gyakorlásától
eltiltottak vagy akinek a szakmagyakorlási jogát felfüggesztették. A fellebbezés tényéről a riasztási mechanizmusban
közreműködő hatóság a fellebbezés kézhezvételét követő három napon belül tájékoztatást ad a belső piaci
információs rendszeren keresztül a többi tagállam illetékes hatóságának.
(7) A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság a szakma gyakorlásától eltiltó vagy a szakmagyakorlást
felfüggesztő döntés visszavonásának hatálybalépését vagy az ilyen döntés időbeli hatályának leteltét követő három
napon belül az (1) bekezdés szerint nyújtott tájékoztatást visszavonja.”
8. §		
Az elismerési törvény X/B. Fejezete a következő 56. §-sal egészül ki:
„56. § (1) A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság az 55. § szerinti feladatai ellátása céljából a riasztási
mechanizmusban érintett személy alábbi adatait kezeli:
a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) anyja születési családi és utónevét,
d) születési helyét és idejét,
e) a szakma gyakorlásától eltiltás, valamint a felfüggesztés tényét, megnevezését, leteltének várható napját,
f ) a közokirat-hamisítással érintett okirat adatait, és
g) a döntést meghozó hatóság vagy bíróság adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság
a) a szakma gyakorlásától eltiltás, felfüggesztés leteltéig, de legfeljebb a riasztási mechanizmus szerinti bejelentésig,
b) a közokirat-hamisítás bejelentéséig
kezeli.
(3) A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság jogosult az általa az (1) bekezdés szerint kezelt,
a büntetőeljárásban kiszabott foglalkozástól eltiltás várható leteltének napjára vonatkozó adat ellenőrzése céljából
a bűnügyi nyilvántartási rendszerből való adatigénylésre.”
9. §		
Az elismerési törvény 64. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem kell a kérelmezőnek eljárási díjat fizetnie, ha a bizonyítványa vagy oklevele elismerését felsőoktatási
intézményben történő továbbtanulási céllal kérelmezi.”
10. §		
Az elismerési törvény 32. § (1) bekezdésében a „hatóság a kérelmező részére” szövegrész helyébe a „hatóság eseti
alapon történő mérlegelés alapján a kérelmező részére” szöveg lép.

3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
11. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 24. § (6) bekezdése a következő
f ) ponttal egészül ki:
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény)
„f ) 20/A. § (6) bekezdésében foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a kancellári pályázati eljárásban a bizottságban
a felsőoktatási intézmény rektora részt vesz.”
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12. §		
Az Nftv. 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. Ha a rektori pályázat
kiírása napján a pályázó még nem töltötte be a hatvanötödik életévét, de azt a pályázat kiírásától a megbízás
pályázatban kiírt időtartama végéig betölti, akkor vezetői megbízása – a (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően – további egy alkalommal meghosszabbítható.”
13. §		
Az Nftv. 40. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Alapképzésre és osztatlan képzésre történő felvétel)
„d) feltétele lehet gyakorlati vizsga teljesítése.”
14. §		
Az Nftv. 41/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felvételi eljárásban méltányosságnak helye nincs.”
15. §		
Az Nftv. 41/H. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik
a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő
kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.
(4) Az (1) bekezdés szerint indult perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja,
az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló
tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.
(5) A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja
el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.
(6) A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a szerinti
ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”
16. §		
Az Nftv. 44. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Azon munkáltatónál végzett szakmai gyakorlat esetén, amelynél a hallgató foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban áll, az (1) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói munkaszerződést nem szükséges megkötni.”
17. §		
Az Nftv. 48/A. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató – a 48/B. §-ban meghatározottakra figyelemmel – köteles:]
„c) az általa magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai
munkaviszonyt fenntartani az adott képzés megszűnésének napjától számítva a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő két éven belül, ha az a) pontban meghatározott
határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
d) visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított 48/C. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos
fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét (e pont tekintetében a továbbiakban együtt: tartozás)
a magyar államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a b) pont szerint hazai munkaviszonyt,
illetve visszafizetni a tartozás ötven százalékának megfelelő összeget a magyar államnak, ha nem tart fenn a c) pont
szerint hazai munkaviszonyt.”
18. §		
Az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 48/A. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás a képzés
munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával vagy átvétellel valósul meg. Szakváltás esetén
a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó.”
19. §		
Az Nftv. 49. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés rendelkezéseiből a doktori képzésben nem kell alkalmazni a képzés kreditértéke legalább
harmadának az adott intézmény adott doktori képzésén történő megszerzésére vonatkozó előírást.”
20. §		
Az Nftv. 52/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(6) bekezdés rendelkezéseit megfelelő módon az oklevélmellékletre is alkalmazni kell.”
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21. §		
Az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megszűnik a hallgatói jogviszony,)
„d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,”
22. §

(1) Az Nftv. 67. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatási hivatal jár el)
„a) a felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésével és a felsőoktatási intézmény működési engedélyének
ötévenkénti felülvizsgálatával,”
(kapcsolatos ügyekben.)
(2) Az Nftv. 67. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az oktatási hivatal jár el)
„j) a közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésével és működési engedélyének
ötévenkénti felülvizsgálatával”
(kapcsolatos ügyekben.)

23. §		
Az Nftv. 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felsőoktatási intézmény rektora, továbbá a 64. § (7) bekezdése szerinti esetben a Magyar Tudományos
Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság az egyetemi tanári munkaköri cím
adományozásával kapcsolatos javaslatának elkészítése előtt beszerzi a MAB szakértői véleményét.”
24. §		
Az Nftv. 76. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az e §-ban meghatározott követelmények bizonyítása érdekében nemzetközi jogsegély igénybevétele
szükséges, akkor az oktatási hivatal közvetlenül a származási állam oktatását irányító szervet keresi meg. Ha azonban
olyan államról van szó, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai
régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (a továbbiakban:
Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek ismerte el, akkor az oktatási hivatal a nemzetközi
jogsegélykérelmet közvetlenül a Lisszaboni Egyezmény IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz intézi.”
25. §

(1) Az Nftv. 108. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„6a. gyakorlati vizsga: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között megállapítják, hogy a jelentkező
rendelkezik-e azokkal az egyéni fizikai, motorikus, művészeti készségekkel és tehetséggel, amelyek alkalmassá teszik
a képzésben való részvételre, a megszerzett szakképzettségnek megfelelő tevékenység ellátására;”
(2) Az Nftv. 108. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„23. konzultáció: a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított személyes megbeszélés
lehetősége, ideértve az elektronikus úton történő kommunikációt is;”

26. §		
Az Nftv. 114/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A doktori képzésre évente felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott létszám 2000 fő.”
27. §		
Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/J. §-sal egészül ki:
„114/J. § (1) E törvénynek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban: 2018. évi XC. törvény) módosított 48/B. § (8) bekezdését első
alkalommal a 2020/2021. tanévben beiratkozással megvalósuló szakváltás esetén kell alkalmazni, ideértve azon
(volt) hallgatókat is, akik a 2018. évi XC. törvény hatálybalépését megelőzően hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek.
(2) E törvénynek – a 2018. évi XC. törvénnyel módosított – 48/A. § c) és d) pontja, 48/B. § (1) és (4) bekezdése,
48/N. §-a és 48/S. §-a szerinti rendelkezéseket 2020. január 1-jétől kell alkalmazni, ideértve azon (volt) hallgatókat
is, akiknek ezen időpontig a 48/A. § c) pontja alapján kötelezettség még nem került megállapításra. Azon (volt)
hallgatók esetében, akik részére 2020. január 1-je előtt kötelezettség került megállapításra, a 2018. december 31-én
hatályos szabályozás alkalmazandó.”
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28. §		
Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/K. §-sal egészül ki:
„114/K. § E törvénynek – a 2018. évi XC. törvénnyel megállapított – 49. § (7a) bekezdését a folyamatban lévő doktori
képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell.”
29. §

(1) Az Nftv. 115. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:
„(24) E törvénynek – a 2018. évi XC. törvénnyel módosított – 37. § (6) bekezdésében foglaltakat a 2018. évi
XC. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázatokra is alkalmazni kell.”
(2) Az Nftv. 115. §-a a következő (25) bekezdéssel egészül ki:
„(25) A Győri Hittudományi Főiskola 2019. február 1-jétől Brenner János Hittudományi Főiskola megnevezéssel
működik.”

30. §		
Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
31. §		
Az Nftv.
1.
10. §-ában a „szerződésben” szövegrész helyébe a „szerződésben vagy a Kormány megállapodásában”,
2.
13. § (2) bekezdésében a „tanári munkakörben foglalkoztatottak felett” szövegrész helyében a „tanári
munkakörben, valamint a 37. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti magasabb vezető feladatellátását
közvetlenül segítő szervezeti egységekben foglalkoztatottak felett”, az „Az oktatói, kutatói, illetve tanári
munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási” szövegrész helyébe az „Ezen foglalkoztatottak, megbízási”,
3.
13/A. § (2) bekezdés e) pontjában a „bekezdésében” szövegrész helyébe a „bekezdésében, valamint a 14. §
(3) bekezdésében”,
4.
24. § (7) bekezdésében a „13. § (2) bekezdése és a 13/A. § (2) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe a „13. §
(2) bekezdése, a 13/A. § (2) bekezdés e) pontja és a 14. § (3) bekezdése”,
5.
35. § (1) bekezdésében a „doktoranduszokat,” szövegrész helyébe a „doktoranduszokat, tudományos
kutatókat,”,
6.
40. § (2) bekezdés a) pontjában a „teljesítése,” szövegrész helyébe a „teljesítése vagy felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél,”
7.
40. § (4) bekezdésében az „alapképzésben” szövegrész helyébe a „legalább alapképzésben”,
8.
41/A. § (3) bekezdésében a „lapon” szövegrész helyébe a „kérelemben”,
9.
41/B. §-ban az „Az elsőfokú döntés” szövegrész helyébe az „A döntés”,
10.
41/G. §-ban az „Az elsőfokú eljárásban” szövegrész helyébe az „Az eljárás során”,
11.
41/H. § (1) bekezdésében az „az elsőfokú döntés ellen” szövegrész helyébe az „a döntés ellen a döntés
közlésétől számított tizenöt napon belül”,
12.
44. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „hallgatót” szövegrész helyébe a „hallgatót a hallgatói
munkaszerződésben részletezett módon”, az a) pontjában a „hetente a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) tizenöt százaléka” szövegrész helyébe az „a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt
százaléka”,
13.
44. § (3a) bekezdésében a „szakmai gyakorlatra” szövegrész helyébe a „szakmai gyakorlatra – ide nem értve
a duális képzést –”,
14.
46. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben meghatározott hallgatók” szövegrész helyébe az „A hallgatók”,
15.
47. § (1a) bekezdésében a „továbbá a Kormány” szövegrész helyébe a „szakmai tanárszakon, továbbá
a Kormány”,
16.
47. § (3) bekezdésében az „Egy adott fokozat (oklevél)” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti
képzésben az oklevél”,
17.
48/B. § (1) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „b) és c) pontjában”,
18.
48/B. § (4) bekezdésében a „48/A. § b) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „48/A. §-ban”,
19.
68. § (4) bekezdésében a „(1)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(1)–(2) bekezdésében”,
20.
82. § (1) bekezdés a) pontjában az „oktatása,”szövegrész helyébe az „oktatása, ide nem értve azt, ha a tanterv
idegen nyelven kötelezően teljesítendő tanulmányi követelményt tartalmaz,”
21.
85/E. § (3) bekezdésében a „bd) alpontjában” szövegrész helyébe a „bc) és bd) alpontjában”,
22.
108. § 4. pontjában az „illetve azokra” szövegrész helyébe az „illetve ha azt a felsőoktatási intézmény
szabályzata lehetővé teszi, azokra”,
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23.

114/D. § (1) bekezdés a) pontjában a „119 000 Ft/év” szövegrész helyébe a „128 520 Ft/év”, e) pontjában
a „60 000 Ft/év” szövegrész helyébe a „67 200 Ft/év”, f ) pontjában a „11 900 Ft/év” szövegrész helyébe
a „14 566 Ft/év”,
24.
114/D. § (1) bekezdés a) pontjában a „128 520 Ft/év” szövegrész helyébe a „166 600 Ft/év”
szöveg lép.

32. §		
Hatályát veszti az Nftv.
a)
44. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés b) pontja,
b)
48/B. § (4) bekezdésében az „és a 48/A. § c) pontjában foglaltak a hitéleti képzés sajátos követelményeinek
figyelembe vételével érvényesíthetők” szövegrész,
c)
48/K. §-ában a „ , másodfokon az oktatásért felelős miniszter” szövegrész,
d)
48/N. § (3) bekezdése,
e)
48/S. §-ában a „c) és” szövegrész,
f)
52/A. § (1) bekezdésében az „és oklevélmellékletet” szövegrész,
g)
53. § (4) bekezdésében az „ , a 45. § (2) bekezdésben szabályozott” szövegrész,
h)
57. § (6) bekezdésében az „a tényállás tisztázására,” szövegrész,
i)
59. § (1) bekezdés k) pontja és (2) bekezdése,
j)
68. § (3) bekezdése,
k)
79. § (2) bekezdése,
l)
114/A. § (1) bekezdésében a „ , doktori képzésre”szövegrész,
m)
114/D. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „képzés során sikeres” szövegrész,
n)
– az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
szóló 2016. évi CXXI. törvény 74. § (1) bekezdésével megállapított – 114/H. §-a,
o)
3. melléklet II/B. rész 1. pont f ) alpontja.

4. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
33. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 297. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 55. §-a alapján
a foglalkozástól eltiltásról más tagállam hatóságát tájékoztatni kell, és nincs olyan nyilvántartást vezető szerv,
amelyet az (1) bekezdés alapján a büntetés-végrehajtási bíró felhívott, a tájékoztatási kötelezettséget a büntetésvégrehajtási bíró felhívása alapján a jogszabályban erre kijelölt szerv teljesíti.”

5. Záró rendelkezések
34. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. december 18-án lép hatályba.
(2) A 2–10. §, a 17. §, a 18. §, a 22–24. §, a 27. §, a 31. § 17. és 18. pontja, a 32. § b)–e) pontja és a 33. § 2019. január 1-jén
lép hatályba.
(3) A 29. § (2) bekezdése, a 30. §, a 31. § 15., 22. és 23. pontja, a 32. § g) pontja és a 2. melléklet 2019. február 1-jén lép
hatályba.
(4) A 26. § és a 32. § l) pontja 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) A 31. § 24. pontja 2020. február 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2018. évi XC. törvényhez
A Kjt. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 56–58. sorral egészül ki:
1.

„56.
57.
58.

[A

B

C

Munkakör

Fizetési fokozat

Arányszám (%)]

3.
2.
1.

47
42
37”

Szakmódszertant oktató tanár
Szakmódszertant oktató tanár
Szakmódszertant oktató tanár

2. melléklet a 2018. évi XC. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei
A
1.
2.

B

C

I. EGYETEMEK
I/A. Állami egyetemek

3.

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

4.

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

6.

Debreceni Egyetem, Debrecen

7.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

8.

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

9.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

10.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

11.

Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

12.

Miskolci Egyetem, Miskolc

13.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

14.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

15.

Óbudai Egyetem, Budapest

16.

Pannon Egyetem, Veszprém

17.

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

18.

Semmelweis Egyetem, Budapest

19.

Soproni Egyetem, Sopron

20.

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

21.

Szent István Egyetem, Gödöllő

22.

Széchenyi István Egyetem, Győr

23.

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

24.
25.

Testnevelési Egyetem, Budapest
I/B. Nem állami egyetemek

26.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

27.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

28.

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

29.

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

30.

Közép-európai Egyetem, Budapest

31.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

32.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

33.
34.

II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei
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35.

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

36.

Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

37.

Eszterházy Károly Egyetem, Eger

38.

Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

39.

Neumann János Egyetem, Kecskemét

40.

II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei

41.

Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

42.

Edutus Egyetem, Tatabánya

43.

Kodolányi János Egyetem, Orosháza

44.
45.
46.
47.
48.
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Milton Friedman Egyetem, Budapest
III. FŐISKOLÁK
III/A. Állami főiskolák
Eötvös József Főiskola, Baja
III/B. Nem állami főiskolák

49.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

50.

Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

51.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

52.

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

53.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

54.

Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

55.

Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

56.

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

57.

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

58.

Gábor Dénes Főiskola, Budapest

59.

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

60.

Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

61.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

62.

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

63.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

64.

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

65.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

66.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

67.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

68.

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

69.

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

70.

Szent Pál Akadémia, Budapest

71.

Tomori Pál Főiskola, Budapest

72.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

73.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

74.

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
”
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2018. évi XCI. törvény
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*
1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
1. §

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. §
(6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6b) Ha a (6a) bekezdés hatálya alá tartozó felszámoló szervezetet jogszabálysértés vagy mulasztás miatt
a csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban eljáró bíróság egy éven belül legalább két ügyben vagy két éven
belül legalább három ügyben jogerősen felmentette, vagy ha a csődeljárásban, felszámolási eljárásban vagy
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában eljáró bíróság a (6a) bekezdés hatálya alá tartozó felszámoló
szervezetet két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt jogerősen pénzbírsággal
sújtotta, akkor – a felszámoló szervezet hatósági nyilvántartását vezető szerv értesítése alapján – a felszámoló
szervezetet az eljáró bíróság a többi folyamatban lévő eljárásból is felmenti. A felmentésről szóló végzést
a felszámoló szervezet hatósági nyilvántartását vezető szerv értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül
kell meghozni.”
(2) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehető fel, amely)
„g) igazolja, hogy legalább egy-egy felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező
személyt, közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és
könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót foglalkoztat – a könyvvizsgálót kivéve – munkaviszonyban.”
(3) A Cstv. 27/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezet vezetőjére 30 000 forinttól 400 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
ha
a) hamis vagy valótlan adatot, dokumentumot szolgáltat, hamis vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,
b) megszegi a (3) bekezdés szerinti tilalmat,
c) nem teljesíti vagy késedelmesen teljesíti a (2) bekezdés f ) pontja szerinti kötelezettségét,
d) figyelmeztetés ellenére nem teljesíti a felszámolók névjegyzékébe történő felvételével összefüggésben
benyújtott pályázatában vállalt többletfeltételeket, vagy
e) megszegi a jogszabályban előírt
ea) adatszolgáltatási, szakmai beszámoló készítési,
eb) vagyoni biztosítéknyújtási, illetve
ec) elektronikus értékesítési rendszer használatával összefüggő
kötelezettségeit.”
(4) A Cstv. 27/C. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A felszámolók névjegyzékét vezető szerv nem szabhat ki bírságot, ha a jogsértő magatartásnak a felszámolók
névjegyzékét vezető szerv tudomására jutásától számítva egy év már eltelt.”
(5) A Cstv. 27/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felszámolók névjegyzékét vezető szerv a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből
a) az e törvény által törlési okként nevesített esetekben,
b) ha a felszámoló szervezet jogutód nélkül megszűnt,
c) ha a törvényszék elnöke vagy közigazgatási szerv jelzése, a felszámolók érdekképviseleti szervezetének értesítése,
hivatalos tudomásszerzés vagy hatósági ellenőrzés alapján megállapítja, hogy
ca) a felszámoló szervezet bírság kiszabását követően sem felel meg a névjegyzékbe történő felvétel feltételeinek,
vagy
cb) a felszámoló szervezet bírság kiszabását követően sem teljesíti az e törvény vagy a felszámolók névjegyzékéről
szóló kormányrendelet szerinti bejelentési, adatszolgáltatási, szakmai beszámolási kötelezettségét,
d) a bíróság kezdeményezésére, ha a felszámoló szervezet ismételten vagy súlyosan megsérti a jogszabályokat, és
ezt jogerős határozat állapította meg,
e) ha a felszámoló szervezet ezt kéri,
f ) az új névjegyzék felállítására irányuló eljárások lezárásakor, a (7) bekezdés szerinti módon, amennyiben
a felszámoló szervezetnek az új névjegyzékbe való vételére nem kerül sor,
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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g) ha a felszámoló szervezet a pályázat során a pályázatot elbíráló szervnek valótlan tartalmú dokumentumot
nyújtott be, vagy neki felróható módon valótlan tartalmú nyilatkozatot tett,
h) ha a felszámoló szervezet a felszámolók névjegyzékét vezető szervnek bírság kiszabását követően is valótlan
tartalmú dokumentumot nyújt be, vagy neki felróható módon valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,
i) ha bíróság csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban – jogszabálysértés vagy mulasztás miatt –
ia) egy éven belül legalább két ügyben, vagy
ib) két éven belül legalább három ügyben
jogerősen elrendelte a felszámoló szervezet felmentését,
j) ha a felszámoló szervezet bírság kiszabását követően sem teljesíti a névjegyzékbe történő felvételével
összefüggésben benyújtott pályázatában vállalt többletfeltételeket,
k) ha csődeljárásban, felszámolási eljárásban vagy helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában eljáró
bíróság a felszámoló szervezetet két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt
jogerősen pénzbírsággal sújtotta,
l) ha a felszámoló szervezet a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
kormányrendelet alapján az értékesítők által havonta fizetendő rendszerhasználati díjakat felhívás ellenére sem
fizeti meg,
m) ha a felszámoló szervezet bírság kiszabását követően ismételten és súlyosan megsérti az elektronikus értékesítési
rendszer használatával összefüggő kötelezettségeit.”
(6) A Cstv. 27/C. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az új névjegyzék felállítására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat véglegessé válását követően
a felszámolók névjegyzékét vezető szerv haladéktalanul határozatot hoz azon felszámoló szervezetek névjegyzékből
való törléséről, amelyeknek az új névjegyzékbe vételére nem került sor. A határozatban azt is fel kell tüntetni, hogy
az új névjegyzékbe vételre a jogszabályi feltételek teljesítésének hiánya miatt vagy a keretszám miatt nem került sor.
A névjegyzékből történő törlés időpontja megegyezik az új névjegyzék felállításának időpontjával.
(8) A névjegyzékből való törlésről, illetve a névjegyzékbe történő felvételről szóló véglegessé vált határozatot
a felszámolók névjegyzékét vezető szerv haladéktalanul megküldi a felszámolók, a vagyonfelügyelők és
az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendelet szerinti elektronikus
kijelölést támogató számítógépes rendszer üzemeltetőjének, továbbá eljuttatja a felszámolási eljárásban az adós
vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló kormányrendelet szerinti értékesítési rendszer működtetőjének.
(9) A felszámolók névjegyzékét vezető szerv a (6) bekezdésben meghatározott törlési ok fennállása esetén – ide
nem értve a (6) bekezdés f ) és j) pontjában meghatározott törlési okokat – a felszámoló szervezetet törli a 27/A. §
(6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból.
(10) A 27/A. § (6a) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékébe nem került, de a folyamatban lévő ügyekben
még eljáró felszámoló szervezetekről vezetett hatósági nyilvántartásra e törvénynek, valamint a felszámolók
névjegyzékéről szóló kormányrendeletnek a nyilvántartás vezetésére, az azzal összefüggő adatszolgáltatás
teljesítésére, a felszámoló szervezet szakmai beszámoló készítésére, a szakmai beszámoló benyújtására, a felszámoló
szervezet hatósági ellenőrzésére, hatósági nyilvántartásból való törlésére, valamint a nyilvántartásból való törlésről
a bíróságok értesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”
(7) A Cstv. 49/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a zálogjogosult a 46. § (7) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettségét teljesítette
– és követelése nem a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függő követelés –, a felszámoló a következőképpen jár
el: ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt jött létre, a felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt
vételárból – követelésen alapított zálogjog esetén pedig a követelés beszedéséből, behajtásából (a továbbiakban
együtt: behajtás) származó bevételből – az alábbi sorrendben
a) a zálogtárgy élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotának elhárításával közvetlenül összefüggő, hatósági
határozattal elrendelt munkálatok igazolt költségeit,
b) a zálogtárgy 40. § szerinti perekkel történő visszakövetelésének, a zálogtárgy megőrzésének, állagmegóvásának,
értékesítésének költségeit,
c) a zálogtárggyal összefüggésben a felszámolás kezdő időpontját követően esedékessé váló és befizetendő adókat,
igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásának költségeit,
e) a nettó vételár (a követelés behajtásából származó bevétel) legfeljebb 1%-ának megfelelő mértékű összeget
az 57. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott költségként, valamint
f ) a nettó vételár – illetve a követelés behajtásából származó bevétel – 7,5%-ának megfelelő összeget
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vonhatja le, az a)–f ) pont szerinti levonásokat követően fennmaradó összeget pedig a 49. § (5) bekezdése szerinti
megtámadási határidő lejártát követő 30 napon belül az értékesített zálogtárgyat terhelő, zálogjoggal biztosított
követelés (tőke, szerződéses kamat, költségek) kielégítésére köteles fordítani az említett sorrendben, több jogosult
esetén a Ptk. 5:118–5:122. §-ában meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével. Ha a 49. § (5) bekezdése
alapján indított keresetet elutasították vagy visszautasították, a 30 napos határidőt a jogerős bírósági határozat
kézhezvételétől kell számítani.”
(8) A Cstv. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az eljárás befejezésekor az értékesítetlen vagyontárgyak között zálogjoggal, illetve a 49/D. § (3) bekezdése
szerinti joggal terhelt vagyontárgy is található, a felszámolási zárómérleg, zárójelentés elkészítését megelőzően
a felszámoló felhívja a jog hitelezőként nyilvántartott jogosultját, hogy azzal a feltétellel szerezheti meg
a felszámolási eljárás befejezésével a vagyontárgy tulajdonát, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon
belül megfizeti a vagyontárgy legutolsó értékesítési hirdetményben meghirdetett minimálára 3%-ának megfelelő
összegű felszámolói díjelőleget, a díjelőleget terhelő általános forgalmi adó megfizetéséhez szükséges összeget,
valamint az 59. § (5) bekezdése szerinti kifizetések céljára a zálogtárgy legutolsó értékesítési hirdetményében
meghirdetett minimálár 2%-át. Több jogosult esetén a felszámoló a 49/D. § szerinti kielégítési sorrend
alkalmazásával állapítja meg és ennek figyelembevételével arányosítja az e bekezdésben meghatározott fizetési
kötelezettségek összegét oly módon, hogy nem terheli fizetési kötelezettség azt a jogosultat, akinek a követelésére
a zálogjoggal, illetve a 49/D. § (3) bekezdése szerinti joggal terhelt vagyontárgy felszámolási zárómérlegben
meghatározott értéke – a kielégítési sorrend miatt – nem nyújt fedezetet.”
(9) A Cstv. 56. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott vagyontárgynak a (3) bekezdésben meghatározott kielégítési sorrendben
meghatározott hitelezők közötti felosztásáról rendelkező végzés jogerőre emelkedésével a zálogjog, illetve a 49/D. §
(3) bekezdésében felsorolt jogok megszűnnek, ezek törlése iránt – a bíróság végzése alapján – hivatalból kell
intézkedni.
(3b) A (3) bekezdésben meghatározott vagyontárgy felszámolási zárómérlegben meghatározott értékével nem
fedezett követelések ki nem egyenlített részének kielégítése, valamint a (3) bekezdésben meghatározott jogosultak
kielégítése után a zálogtárgy fennmaradó hányadának felosztása tekintetében az 57–58. § szerint kell eljárni.”
(10) A Cstv.
a)
6/N. § (3) bekezdés d) pontjában a „hivatalos elektronikus levélcíme” szövegrész helyébe az „elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége”,
b)
38. § (7) bekezdésében a „nem köthet szerződést olyan vállalkozással, amelyben a felszámolónak,
a felszámolóbiztosnak vagy ezek közeli hozzátartozóinak kizárólagos vagy többségi részesedése van”
szövegrész helyébe a „nem köthet szerződést olyan vállalkozással, amelyben a felszámolónak, a felszámoló
vezető tisztségviselőjének, a felszámolóbiztosnak, ezek közeli hozzátartozójának kizárólagos vagy többségi
részesedése van vagy olyan egyéni vállalkozóval, aki a felszámoló vezető tisztségviselője, a felszámolóbiztos
vagy ezek közeli hozzátartozója”
szöveg lép.

2. A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló
1992. évi II. törvény módosítása
2. §		
A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény
a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § Azokban az esetekben, amikor a földalapok elkülönítéséről, illetve kijelöléséről szóló határozat az egyes
kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálybalépése
napján vagy azt követően vált végrehajthatóvá, a határozat alapján elkülönített, illetve kijelölt kárpótlási földalap
tekintetében a kárpótlási árverés a Tv. hatálybalépése napját megelőző napon hatályos szabályok szerint tartható
meg.”

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
3. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A jogutódlás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye.”
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(2) A Vht. 56/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az adós a követelés összegének a végrehajtói letéti számlára történt (1) bekezdés szerinti megfizetését
a bíróságnál igazolja, a bíróság az igazolás bírósághoz történő megérkezésétől számított 3 munkanapon belül
felfüggeszti a végrehajtást. A végrehajtást felfüggesztő végzés ellen fellebbezésnek van helye.”
(3) A Vht. „A végrehajtás megszüntetése és korlátozása” című alcíme a következő 56/B. §-sal egészül ki:
„56/B. § A végrehajtás megszüntetése és korlátozása tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye.”
(4) A Vht. 79/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet alapján
nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlán elhelyezett, az adóst megillető pénzösszeg harmadik személyekkel
szemben fennálló tartozás fejében nem vonható végrehajtás alá.”
(5) A Vht. 159. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Földek esetén az ingatlan folyamatos árverezése iránti hirdetmény közzétételét követően a (3) bekezdéstől
eltérően, az ingatlanra írásban a végrehajtónál tehető vételi ajánlat.”
(6) A Vht. 162. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzkövetelés behajtására irányuló végrehajtást a bíróság bármelyik tulajdonostárs kérelmére elrendelheti.”
(7) A Vht. 190. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye. A biztosítási intézkedést
elrendelő végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.”
(8) A Vht. 209. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„209. § A 208. § szerint hozott végzés ellen, a kérelmet visszautasító és a kérelmet elutasító végzés ellen
fellebbezésnek van helye. A 208. § szerint hozott végzés jogerőre emelkedése után a bíróság a végrehajtási
tanúsítvánnyal ellátott külföldi határozat alapján végrehajtási lapot, illetve vele egy tekintet alá eső végrehajtható
okiratot állít ki.”
(9) A Vht. 239. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a végrehajtói szolgálat megszűnését állapítja meg, ha)
„e) a végrehajtó a kinevezését megelőzően vagy azt követően keletkezett összeférhetetlenséget felszólításra nem
szüntette meg,”
(10) A Vht. 250. § (2) bekezdés 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kar jogai és feladatai különösen:)
„34. ellátja a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek feletti szakmai felügyeletet, ennek keretében
jogosult a végrehajtó működését, ügyvitelét, pénzkezelését ellenőrizni, a végrehajtó által használt, jogszabályban
meghatározott informatikai alkalmazások végrehajtók által történő használatának gyakorlatát vizsgálni, továbbá
a végrehajtó által lefolytatott eljárási cselekményen részt venni;”
(11) A Vht. 250. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kar a 251. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hivatali szerve útján gyakorolja a (2) bekezdésben meghatározott
jogokat és teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket. E jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a hivatali szerv együttműködik a Kar elnökségével, a Kart a hivatali szerv vezetője képviseli.
A Karnak a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Kar hivatali szervével a végrehajtó köteles
együttműködni, és az e célból szükséges adatokat szolgáltatni, valamint a szükséges felvilágosítást, tájékoztatást
megadni.”
(12) A Vht. a következő 304/C. §-sal egészül ki:
„304/C. § (1) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCI. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.9.) megállapított 79/D. § (4) bekezdését a Módtv.9. hatálybalépésének napján, 159. §
(3a) bekezdését a 2019. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a Módtv.9.-cel megállapított 239. § (3) bekezdés e) pontját a 2019. január 1-jét megelőzően
kinevezett végrehajtók esetében is alkalmazni kell.”
(13) A Vht. a következő 304/D. §-sal egészül ki:
„304/D. § (1) E törvény alapján a törvényszéki végrehajtók hatáskörébe tartozó és 2018. december 31. napját
követően kiállított végrehajtható okiratok esetében az állami adó- és vámhatóság jár el, illetve foganatosítja
a végrehajtási cselekményeket, intézkedéseket az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény rendelkezései alapján.
(2) 2019. december 31-ét követően az állami adó- és vámhatóság foganatosítja a végrehajtást az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben foglaltak alapján – 12. alcím kivételével –,
az e törvény alapján a törvényszéki végrehajtók hatáskörébe tartozó a 2019. január 1-jét megelőzően kiállított azon
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végrehajtható okiratok tekintetében, amelyek esetében a végrehajtási eljárás érdemi befejezésére 2019. december
31-ig nem került sor. E § alkalmazásában érdemi befejezéssel megszüntetésre került ügynek a 2018. december
31-én a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló miniszteri rendelet szerinti érdemi befejezéssel
megszüntetett végrehajtási eljárások minősülnek.
(3) A végrehajtást lefolytató törvényszéki végrehajtó 2020. január 31-ig elektronikus úton, az állami adó- és
vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon adja át a (2) bekezdés szerinti ügyeket az állami adó- és
vámhatóság részére. A végrehajtást lefolytató törvényszéki végrehajtó az elektronikus űrlaphoz digitalizált
formátumban mellékeli az ügyben keletkezett valamennyi ügyiratot.
(4) A (2) bekezdés szerinti ügyekben az ügy átadására a törvényszéki végrehajtói letéti számlára 2019. december
31-ig beérkezett összegek felosztását és a törvényszéki végrehajtó által foganatosított cselekményekkel,
intézkedésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek jogerős elbírálását követően kerülhet sor.
(5) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései
nem érintik a (2) bekezdés szerinti ügyekben, a törvényszéki végrehajtó által az e törvény alapján engedélyezett
részletfizetésről rendelkező döntések hatályát.
(6) A (2) bekezdés szerinti ügyekben a törvényszéki végrehajtó által lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére
2020. január 1. napjától az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
rendelkezései alapján kerülhet sor. A törvényszéki végrehajtó által 2019. december 31. napját követő időpontra
kitűzött árveréseket meghiúsultnak kell tekinteni.”
(14) A Vht. 239. § (3) bekezdés d) pontjában az „egymást követő naptári évben” szövegrész helyébe az „egymást követő
naptári év mindegyikében” szöveg lép.

4. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása
4. §

(1) A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ást.) 40. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A döntő hatóság a kárenyhítésről hozott érdemi határozatról a kérelmet továbbító tagállam támogató hatóságát
is tájékoztatja.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás során a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló
2004/80/EK tanácsi irányelv alapján a kérelmek és határozatok továbbítására használt formanyomtatványok
létrehozásáról szóló 2006/337/EK Bizottsági határozat (2006. IV. 19.) II. mellékletében meghatározott
formanyomtatványt kell alkalmazni.”
(2) Az Ást. 40. § (1) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdések” szövegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdés” szöveg lép.

5. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény módosítása
5. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § (1) Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére a 89–90. § szerinti, továbbá a 91. § szerinti különleges
törvényességi felügyeleti eljárást követően kényszertörlési eljárásban kerül sor, a cégbíróság eltiltja a cégnek
a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselőjét, korlátlanul felelős tagját,
korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tagját. E § szerinti
szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül
sor, azonban a felszámolási eljárást e bekezdésben meghatározott kényszertörlési eljárás előzte meg.
(2) Ha a 91. § (1a) bekezdése, illetve a 117. § (2a) bekezdése szerinti bejelentés a kényszertörlési eljárás
megindításának időpontját megelőző egy évre vonatkozóan is tartalmaz a cég által megvalósított mulasztásra
vagy céggel szembeni követelésre vonatkozó adatot és a céggel szemben bejelentett követelések összértéke eléri
a 100 000 forintot, a cégbíróság eltiltja azt a személyt is, aki a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző évben
vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi
befolyással rendelkező tag volt.
(3) Ha e törvény az eltiltás mellőzéséről nem rendelkezik, a cégbíróság az érintett személyt
a) 500 000 forint összértéket meg nem haladó bejelentett követelések esetén egy évre,
b) 500 000 forint összértéket meghaladó, de 3 millió forintot el nem érő bejelentett követelések esetén három évre,
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c) 3 millió forint összértékű vagy azt meghaladó bejelentett követelések esetén öt évre
eltiltja.
(4) Az eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat
gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője,
cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja.
(5) A cégbíróság mellőzi az eltiltást, ha a kényszertörlési eljárás iratai és a 117/A. § (3a) bekezdése szerinti
nyilatkozatban foglaltak alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett személy a tőle elvárható minden
intézkedést megtett a céget terhelő jogszabályi rendelkezések teljesítése érdekében.”
A Ctv. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az e § szerinti eljárás iránti kezdeményezésében az állami adóhatóság tájékoztatja a cégbíróságot arról is, hogy
az adószám törlésére törvényben meghatározott mely ok miatt került sor, és ez az ok mikor jutott az adóhatóság
tudomására.”
A Ctv. 117. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A céggel szembeni követelés bejelentése esetén a bejelentőnek nyilatkoznia kell a követelés összege mellett
a követelés jogcíméről, keletkezésének és esedékességének időpontjáról is.”
A Ctv. 117/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A cégbíróság értesíti a cég korábbi vezető tisztségviselőjét, illetve korlátlanul felelős tagját, korlátolt tagi
felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tagját, ha a 91. § (1a) bekezdése,
illetve a 117. § (2a) bekezdése alapján adat merül fel arra, hogy a cég a kötelezettségeit nem teljesítette abban
az időszakban, amikor az érintett személy a cég cégjegyzékében bejegyzett vezető tisztségviselője vagy tagja
volt. A cégbíróság értesíti továbbá a cégjegyzékbe bejegyzett, eltiltással fenyegetett személyeket is arról, hogy
az eljárásban az eltiltásra okot adó körülmény merült fel. A cégbíróság az értesítésben harmincnapos határidővel
nyilatkozattételre hívja fel az érintett személyt, hogy vitatja-e a céggel szemben bejelentett követeléseket, továbbá
a cég által megvalósított mulasztást, továbbá hogy nyilatkozzon azokról az intézkedésekről, amelyeket megtett
annak érdekében, hogy a cég az őt terhelő jogszabályi rendelkezéseket teljesítse. Az értesítés tartalmazza azt is,
hogy a nyilatkozattétel elmaradása esetén a cégbíróság a rendelkezésre álló adatok és iratok alapján fog dönteni.
A nyilatkozattételi határidő egy alkalommal harminc nappal meghosszabbítható.
(3b) Az eljárásban a cégbíróság a Pp. XX. és XXI. Fejezetében foglaltak megfelelő alkalmazásával személyes
meghallgatást tarthat, illetve az eltiltással fenyegetett személy kérelmére a cégbíróság személyes meghallgatást
tart.”
A Ctv.
a)
9/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „cégbíróság eltiltja” szövegrész helyébe a „cégbíróság öt évre
eltiltja” szöveg,
b)
9/D. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedése napjától számított öt év” szövegrész helyébe a „jogerőre
emelkedése napjától kezdődik” szöveg,
c)
9/D. § (4) bekezdésében az „álló vezető tisztségviselőt” szövegrész helyébe az „álló személyt” szöveg,
a „mint vezető tisztségviselő szerepel” szövegrész helyébe a „mint vezető tisztségviselő, cégvezető vagy
felügyelő bizottsági tag szerepel” szöveg,
d)
117/A. § (1) bekezdésében „a 117. § (1) bekezdése szerinti közzététellel egyidejűleg” szövegrész helyébe
„– szükség szerint a (3a) bekezdés szerinti értesítéssel együtt –” szöveg,
e)
118. § (7) bekezdésében az „a cég tagja, illetve vezető tisztségviselője elérhető” szövegrész helyébe az „a cég
tagja, vezető tisztségviselője, illetve az eltiltással érintett személy elérhető” szöveg
lép.

6. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása
6. §

(1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 3/A. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartást vezető szerv
a) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, e körben törli a nyilvántartásból a jogszabálysértő bejegyzést, javítja
a hibás bejegyzést, illetve pótolja az elmulasztott bejegyzést,
b) működteti a nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai rendszert,
c) a 19/B. § szerint hatósági ellenőrzést végez,
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d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a (2) bekezdés a) és c)–f ) pontban meghatározott tevékenység felett,
valamint
e) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.”
(2) Az Evectv. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése alatt kizárólag székhelyének változását jelentheti be
a nyilvántartást vezető szervnek.”
(3) Az Evectv. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A cégbíróság az egyéni céget bejegyző végzésben rögzíti az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.”
(4) Az Evectv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki a nyilvántartást vezető szervet és a Hatóságot,
b) állapítsa meg az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésével, szünetelésével, változás-bejelentésével és
megszüntetésével kapcsolatos űrlapok tartalmát,
c) állapítsa meg az egyéni vállalkozói igazolvány adattartalmát, kiállításának, pótlásának, cseréjének,
érvénytelenségének szabályait,
d) állapítsa meg a hatósági ellenőrzés részletes szabályait.”

7. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása
7. §

(1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 43/B. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„43/B. § (1) A közjegyző az öröklésben érdekeltet a kérelmére feljogosíthatja a külföldön lévő hagyatéki
vagyontárgyakra vonatkozó adatok, valamint az azokra vonatkozó iratok, okiratok beszerzésére.
(2) Több öröklésben érdekeltnek ugyanabban az okiratban foglalt közös kérelmére a közjegyző a kérelmet
előterjesztő öröklésben érdekelteket együttesen is feljogosíthatja az (1) bekezdés szerinti adatok, iratok, okiratok
beszerzésére. Ebben az esetben a feljogosított érdekeltek együttesen jogosultak eljárni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok, iratok, okiratok beszerzésére és adatoknak a közjegyzővel történő
közlésére, valamint az iratoknak, okiratoknak a közjegyzőhöz történő benyújtására a közjegyző az (1) és (2) bekezdés
szerinti végzésben a hagyatéki vagyontárgyakra vonatkozó adatok, valamint az azokra vonatkozó iratok, okiratok
beszerzésére feljogosított öröklésben érdekeltnek határidőt szab.
(4) A (3) bekezdés szerinti határidő lejárta után bejelentett adatokat, valamint benyújtott iratokat, okiratokat
a közjegyző figyelmen kívül hagyja.”
(2) A Hetv. 101/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101/B. § A közjegyző az öröklésben érdekelt kérelmére a hagyatéki leltár, vagy az öröklési bizonyítvány kiadása
iránti kérelem beérkezését követően végzéssel igazolja azt, hogy az örökhagyó hagyatéka tekintetében a közjegyző
előtt hagyatéki eljárás vagy öröklési bizonyítvány kiállítása iránti eljárás van folyamatban, továbbá azt, hogy ez az
eljárás a közjegyző előtt melyik időpontban indult meg.”
(3) A Hetv. 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Öröklési bizonyítvány kiállításának akkor van helye, ha az öröklési ügyre a közjegyző joghatósággal rendelkezik,
és
a) az örökhagyó után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy hagyatéki vagyon kizárólag a 650/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet területi hatálya alá nem tartozó államban (a továbbiakban e Fejezetben: harmadik
állam) maradt, vagy
b) hagyatékátadó végzés meghozatalára még nem került sor és a kérelmező igazolja
ba) az örökhagyó utáni öröklési rendet, valamint
bb) több örökösként érdekelt esetén – a ba) alpontban foglaltakon túlmenően – azt is, hogy az öröklési rend
tekintetében az örökösként érdekeltek között öröklési jogi vita nincs.”
(4) A Hetv. 102. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az örökhagyó hagyatéki ügyében Magyarországon a közjegyző előtt a hagyatéki eljárás még nincs
folyamatban, az öröklési bizonyítvány kiadása iránti eljárást a 19. § rendelkezései szerint a jegyzőnél kell
megindítani.”
(5) A Hetv. 102/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Európai öröklési bizonyítvány kiállítása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a teljes hatályú hagyatékátadó
végzés, a teljes hatályúvá vált ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés, az ideiglenes hagyatékátadó végzéssel
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érintett valamennyi igény bírósági elbírálása esetén hozott hagyatéki eljárást befejező végzés, valamint a 102. §
szerinti öröklési bizonyítványról szóló végzés jogerőre emelkedését követően kérhető.
(2) A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban ezen alcímben: Rendelet) szerinti
végrendeleti végrehajtó, valamint hagyatéki gondnok – ideértve a 32. § (2) és (3) bekezdése szerinti ügygondnokot,
valamint a 43/B. § alapján feljogosított öröklésben érdekeltet is – az (1) bekezdésben megjelölt időpontot
megelőzően is kérheti európai öröklési bizonyítvány kiállítását a Rendelet 63. cikk (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak bizonyítása érdekében.”
(6) A Hetv. a 102/C. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Öröklési tanúsítvány harmadik államban történő igényérvényesítés céljára
102/D. § (1) A közjegyző az öröklésben érdekelt kérelmére külön végzésbe foglalt öröklési tanúsítvánnyal
megállapítja az örökhagyó utáni, a hagyatékban vagy annak egy részében érvényesülő – a magyar jog szerinti –
öröklési rendet (az örökös személyét, a hagyatékban való részesülése jogcímét és a hagyatékban való részesülése
arányát), ha
a) magyar állampolgársággal rendelkező örökhagyó után kizárólag harmadik államban fellelhető hagyaték maradt,
és
b) az öröklési ügyre a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Unió egyetlen
tagállamának sincs joghatósága.
(2) Az öröklési tanúsítvány az öröklésben érdekeltnek kizárólag a harmadik államban történő hagyatéki
igényérvényesítését szolgálja; a tanúsítványban erre utalni kell. Az ilyen tanúsítvány alapján európai öröklési
bizonyítvány kiállításának nincs helye.
(3) Az öröklési tanúsítvány kiállítása iránti eljárásban a 102. § (2)–(6) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell.
(4) Ha az örökhagyó hagyatéki ügyében Magyarországon a közjegyző előtt a hagyatéki eljárás még nincs
folyamatban, az öröklési tanúsítvány kiadása iránti eljárást a 19. § rendelkezései szerint a jegyzőnél kell megindítani.”
(7) A Hetv.
a)
83. § (3) bekezdés a) pontjában az „idézés kibocsátása nélkül történő jogerős elutasítása” szövegrész helyébe
a „jogerős visszautasítása” szöveg,
b)
83. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „idézés kibocsátása nélkül elutasította” szövegrész helyébe
a „visszautasította” szöveg,
c)
83. § (5) bekezdésében az „idézés kibocsátása nélkül történő jogerős elutasításáról” szövegrész helyébe
a „jogerős visszautasításáról” szöveg
lép.
(8) Hatályát veszti a Hetv.
a)
43/A. § (2) bekezdése,
b)
43/A. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben foglalt kérelemtől függetlenül” szövegrész.

8. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény módosítása
8. §

(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség az ügyvédet – a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel – akkor terheli, ha az Üttv. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti tevékenységet végez, vagy ha pénz és
értéktárgy letéti kezelését végzi, illetve a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben
végez az Üttv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet:
a) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának
átruházása,
b) ingatlan tulajdonának átruházása,
c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése,
d) bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat,
e) ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása.”
(2) A Pmt. 73. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az ügyvédet és a kamarai jogtanácsost az e törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási kötelezettség akkor
terheli, ha az (1) vagy az (1a) bekezdés és a 6. § (1) bekezdése szerinti feltételek együttesen állnak fenn. Kamarai
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jogtanácsos esetén ügyleti megbízás alatt az ügyfele számára az (1b) bekezdés alá nem tartozó tevékenység
ellátását kell érteni.
(1d) Az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettsége az ügyfelével szerződő
személyre és képviselőjére is kiterjed.”
(3) A Pmt. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott
a) a területi ügyvédi kamarák által alkalmazandó felügyeleti eljárásrendről, felügyeleti kockázatértékelésről és
felügyeleti útmutatóról,
b) az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeire, auditálásának módjára és
az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtására, valamint
c) az egyéni ügyvéd, az egyszemélyes ügyvédi iroda 73. § (1) bekezdése szerinti, továbbá a kamarai jogtanácsos
73. § (1a) bekezdése szerinti tevékenysége tekintetében az e törvényben meghatározott kötelezettségek körébe
tartozó feladatok teljesítésére
a Magyar Ügyvédi Kamara egységes szabályzatot készít, amely az egyéni ügyvéd, az egyszemélyes ügyvédi iroda
73. § (1) bekezdése szerinti, továbbá a kamarai jogtanácsos 73. § (1a) bekezdése szerinti tevékenysége tekintetében
a 65. §-ban meghatározott belső szabályzatnak és kockázatértékelésnek minősül.”
9. §		
A Pmt.
a)
1. § (1) bekezdés l) pontjában az „ügyvédre, európai közösségi jogászra (a továbbiakban együtt: ügyvéd)”
szövegrész helyébe az „ügyvédre, ügyvédi irodára, európai közösségi jogászra, európai közösségi jogászi
irodára (a továbbiakban együtt: ügyvéd)” szöveg,
b)
5. § d) pontjában az „egyéni ügyvédekre és az ügyvédi irodákra (a továbbiakban együtt: ügyvéd)” szövegrész
helyébe az „ügyvédekre” szöveg
lép.

9. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
10. §

(1) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 20. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója közhatalmi hatáskör gyakorlásával közvetlenül összefüggő feladat ellátására
létesített jogviszonya megszűnését követő két évig nem láthat el jogi képviseletet, illetve büntetőeljárásban
védelmet azon közhatalmi hatáskört gyakorló szerv vagy jogutódja által folytatott közhatalmi eljárásban, amelynek
a tevékenységében, valamint az irányításával vagy felügyeletével közvetlenül összefüggő feladat ellátásában
e jogviszonya alapján, az annak megszűnését megelőző öt évben részt vett.”
(2) Az Üttv. 32. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az ügyvéd
– a személyazonosság és az okmány érvényességének ellenőrzése érdekében – a (2)–(4) és a (6) bekezdés
alkalmazásával azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, szervezeteket, valamint az azok képviseletében
eljáró személyeket.
(8) A magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakcímmel rendelkező személynek a (7) bekezdés szerinti
azonosítása során az okirat ellenjegyzését megelőzően az ügyvéd köteles a bemutatott okmányra vonatkozó,
a (3) bekezdés szerinti adatokat igényelni, kivéve, ha az adatigénylésre az érintett személy vonatkozásában harminc
napon belül már sor került.
(9) Az adatigénylésért a (8) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha arra okirat ellenjegyzését vagy okirat
ellenjegyzésével járó megbízási szerződés megkötését megelőzően kerül sor, sem az ügyvédtől, sem az azonosított
személytől vagy szervezettől nem kérhető díj, költségtérítés vagy más ellenérték.
(10) Ha a (8) bekezdés szerinti elektronikus adatigénylés technikai okokból nem lehetséges, az a megbízási
szerződés megkötésének és a jognyilatkozatok okiratba foglalásának nem akadálya; az ügyvéd az ellenőrzést utólag,
az akadály megszűnését követően haladéktalanul elvégzi, és az okiratot csak ezt követően és ennek eredményétől
függően ellenjegyzi, illetve terjeszti elő az eljárásban.”
(3) Az Üttv. 43. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Elektronikus okirat esetében a (2) bekezdés c) pontja szerinti aláírás történhet
a) a fél minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásának
elhelyezésével,
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b) a fél által azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel, vagy
c) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgáltatással.
(2b) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében az elektronikus okiratot a képviseletére jogosult
természetes személy a (2a) bekezdés szerint írja alá.”
Az Üttv. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem kell alkalmazni
a) az (1) bekezdés c) és d) pontját, ha
aa) a fél aláírását az aláírás helye szerint illetékes konzuli tisztviselő hitelesítette,
ab) a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőnyomatát a hivatásos konzuli tisztviselő
felülhitelesítette,
ac) a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőnyomatát Apostille tanúsítvánnyal látták
el, vagy
ad) a fél aláírását közjegyző hitelesítette,
b) az (1) bekezdés d) pontját, ha az elektronikus okiratot a fél a 43. § (2a) bekezdés a) vagy b) pontja szerint írta alá.”
Az Üttv. 66. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda kamarai jogtanácsosa ügyvédi tevékenységet folytathat
annak a tárca nélküli miniszternek a feladat- és hatáskörét érintő ügyben, amelynek a munkáját a munkáltatója
segíti.”
Az Üttv. 66. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkavállalói érdekképviseleti szervezet meghatalmazása alapján annak kamarai jogtanácsosa
a munkavállalói érdek-képviseleti szervezet saját tagjának munkaügyi vagy közszolgálati perében jogi képviseletet
elláthat.
(6) A kamarai jogtanácsos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét a Kormány rendeletben határozza
meg.”
Az Üttv. 68. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kamarai jogtanácsos ügyvédi tevékenység folytatására a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti több
munkáltató által létesített munkaviszonyt csak olyan munkáltatókkal létesíthet, amelyek egymásnak kapcsolt
vállalkozásai. Több munkáltató által létesített munkaviszonyban a kamarai jogtanácsos munkáltatóját e törvény
szerint terhelő kötelezettségeket az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltató teljesíti és valamennyi
munkáltató nevében megteszi a 67. § (1) bekezdés f ) és g) pontja szerinti nyilatkozatot. Kijelölés hiányában
a kamarai jogtanácsos munkáltatóját terhelő kötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett valamennyi
munkáltató köteles.
(5) A több munkáltató által létesített munkaviszony az (1) bekezdés alkalmazásában egy nem természetes személy
jogalannyal fennálló munkaviszonynak minősül.
(6) Az ügy ellátásával kapcsolatban a kamarai jogtanácsosnak csak az ügyfél adhat utasítást. Az e bekezdéstől eltérő
megállapodás semmis.”
Az Üttv. 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az európai közösségi jogász mindazokban
a) a kötelező jogi képviseletet igénylő ügyekben, amelyekben a megbízója képviseletében, illetve
b) a büntetőeljárásokban, amelyekben a terhelt védőjeként
első alkalommal jár el bíróság vagy más hatóság előtt, köteles az együttműködési szerződést és – ha az nem magyar
nyelvű – annak hiteles magyar fordítását bemutatni.”
Az Üttv. 88. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A vagyoni tag az ügyvédi iroda alapító okiratának az ügyvédi irodai tagsága helyreállítása céljából történő
módosítása során szavazati joggal rendelkezik. Az egyszemélyes ügyvédi iroda vagyoni tagja ügyvédi irodai tagsága
helyreállítása céljából az ügyvédi iroda alapító okiratát módosíthatja.”
Az Üttv. 96. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az ügyvédi iroda jogutód nélküli törlését követően olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt ügyvédi
iroda volt a tulajdonosa, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti
vagyonrendezési eljárást kell lefolytatni azzal, hogy a törölt cégre vonatkozó rendelkezéseket a törölt ügyvédi
irodára kell alkalmazni.”
Az Üttv. 114. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az előzetes vizsgálat lefolytatására az a fegyelmi biztos illetékes, amelyik annak a területi kamarának
az illetékességi területén működik, amelynek az eljárás alá vont személy a fegyelmi vétség elkövetésének
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

időpontjában a tagja, vagy amelyik az eljárás alá vont személyt az elkövetés időpontjában nyilvántartja. Ha
az eljárás alá vont személyt a fegyelmi vétség elkövetésének időpontjában a Magyar Ügyvédi Kamara tartja nyilván,
az előzetes vizsgálatot a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke által kijelölt fegyelmi biztos folytatja le.”
Az Üttv. 48. alcíme a következő 116/A. §-sal egészül ki:
„116/A. § Az e részben meghatározott határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig és
december 24-től január 1-ig terjedő időszaka.”
Az Üttv. 117. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyelmi tanács tagjaként, fegyelmi biztosként és országos fegyelmi főbiztosként nem járhat el,)
„d) aki abban a területi kamarában, amelynek az eljárás alá vont személy a tagja vagy nyilvántartottja, kamarai
elnöki, elnökhelyettesi, elnökségi tagi, főtitkári, titkári tisztséget tölt be,”
Az Üttv. 167. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a területi kamara választásra jogosult tagjainak az általános választás kiírásának napján legalább
a) öt százaléka kamarai jogtanácsos, illetve alkalmazott ügyvéd, a területi elnökség egy tagja,
b) tíz százaléka kamarai jogtanácsos, illetve alkalmazott ügyvéd, a területi elnökség két tagja,
c) húsz százaléka kamarai jogtanácsos, illetve alkalmazott ügyvéd, a területi elnökség három tagja
kamarai jogtanácsos, illetve alkalmazott ügyvéd.”
Az Üttv. 171. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A területi kamara elnöksége jár el első fokon
a) a kamarai tagfelvételi,
b) a kamarai tagság megszüntetése iránti,
c) a változásbejegyzési és a 177. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárás kivételével a nyilvántartásba vételi és
a nyilvántartásból való törlési, valamint
d) a kamarai formaváltási
eljárásban azzal, hogy az önállóan nem fellebbezhető végzéseket a területi kamara elnöke is meghozhatja.”
Az Üttv. 174. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„174. § (1) A kérelemre induló kamarai hatósági eljárásokért az eljáró ügyvédi kamara részére a miniszter által
rendeletben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni
a) az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy nevében bekövetkezett változás, a jogszabályváltozás
folytán bekövetkező változás vagy az új adatkörbe tartozó nyilvántartandó adat nyilvántartásba vételéért,
b) az irodagondnoki tevékenység folytatására való jogosultság nyilvántartásba vételéért,
c) a kamarai tagsággal vagy nyilvántartásba-vétellel kapcsolatos magyar nyelvű igazolás elektronikus úton történő
kiadásáért.”
Az Üttv. 189. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az Üttv. 189. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ügyvédi kamarai nyilvántartás 1. mellékletben meghatározott fennálló, törölt és megváltozott adatai
nyilvánosak, a fennálló és nyilvános adatait pedig az ügyvédkeresőben naprakészen nyilvánosságra kell hozni.
(3) Az ügyvédi kamara az 1. mellékletben foglalt táblázat 20. sora szerinti adatot az Eüsztv. szerinti rendelkezési
nyilvántartásból átveszi, ha azt az ügyvéd vagy az európai közösségi jogász oda jelentette be, illetve átadja
az Eüsztv. szerinti rendelkezési nyilvántartásnak, ha azt az ügyvédi kamarai nyilvántartásba jelentették be.”
Az Üttv. 91. alcíme a következő 208/A. §-sal egészül ki:
„208/A. § (1) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója 2019. március 31-ig bejelenti az 1. mellékletben foglalt táblázat 46.
sora szerinti adatot, ha azt az ügyvédi kamarai nyilvántartás nem tartalmazza.
(2) Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCI. törvénnyel módosított 167. §
(2) bekezdését a módosítás hatálybalépését követően kitűzött általános választás esetében kell alkalmazni.”
Az Üttv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §		
Az Üttv.
a)
40. § (1) és (2) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd és az európai közösségi jogász”
szöveg,
b)
43. § (2) bekezdés b) pontjában a „minden oldalán” szövegrész helyébe a „papíralapú okirat esetén annak
minden oldalán” szöveg,
c)
44. § (3) bekezdés b) pontjában az „EGT-államában” szövegrész helyébe az „EGT-államában, valamint
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában” szöveg,
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
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61. § (6) bekezdésében és 65. § (6) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvéről szóló törvény” szöveg,
68. § (2) bekezdésében a „valamint a munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban álló szervet”
szövegrész helyébe az „a munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban álló, valamint a 66. § (3) és
(3a) bekezdésében meghatározott szervet” szöveg,
77. § (2) bekezdésében a „láthatja el a képviseletet” szövegrész helyébe a „láthatja el a képviseletet, és
büntetőeljárásban akkor láthatja el a terhelt védelmét” szöveg,
109. § (7) bekezdés b) pontjában a „kizárás” szövegrész helyébe a „végrehajtásában fel nem függesztett
kizárás” szöveg,
48. alcímének címében a „szervek” szövegrész helyébe a „szervek és a határidő számítása” szöveg,
114. § (2) bekezdésében az „eljárás alá vont személy” szövegrész helyébe az „eljárás alá vont személy
a fegyelmi vétség elkövetésének időpontjában” szöveg,
119. § (2) bekezdés b) pontjában és 123. § (2) bekezdés b) pontjában az „e törvény szerinti fegyelmi eljárásban
történő jogerős” szövegrész helyébe az „az e rész szerinti eljárásban történő jogerős érdemi” szöveg,
124. § (5) bekezdésében az „az előzetes vizsgálat elrendelésére” szövegrész helyébe az „a fegyelmi eljárás
kezdeményezésére” szöveg,
155. § (2) bekezdés f ) pontjában az „ás” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
158. § (1) bekezdés 20. pontjában az „útmutatóról” szövegrész helyébe az „útmutatóról, valamint az auditált
elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeiről, auditálásának módjáról és
az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtásáról” szöveg

lép.
12. §		
Hatályát veszti az Üttv.
a)
43. § (4) bekezdésében az „ , illetve ha az elektronikus okiratot minden fél minősített vagy minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával és időbélyegzővel látja el”,
b)
158. § (1) bekezdés 32. pontjában a „valamint”,
c)
188. § (2) bekezdés a) pontjában az „erre a kötelességszegésre való figyelmeztetés mellett,”,
d)
206. § e) pontjában a „ , valamint az igazgatási szolgáltatási díj alóli kedvezményekre és mentességekre”
szövegrész.
13. §		
Hatályát veszti az Üttv.
a)
96. § (4) bekezdése,
b)
150. § (2) bekezdése,
c)
157. § (6) bekezdése,
d)
159. § (5) bekezdése és
e)
165. § (3) bekezdése.

10. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. §, a 3. § (1)–(3) bekezdése, a 3. § (5)–(11) bekezdése, a 3. § (13) és (14) bekezdése, a 4–9. §, a 10. §
(1)–(4) bekezdése, a 10. § (6)–(19) bekezdése, a 11. § a)–d) pontja, a 11. § f )–m) pontja, a 12. §, a 13. §, a 15. § és
az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés
15. §

(1) A 4. § a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelv
10. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) A 7. § (1) és (5) bekezdése az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 2012. július 4-i (EU)
650/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.
(3) A 10. § (8) bekezdése, valamint a 11. § a) és f ) pontja az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától
eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai
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parlamenti és tanácsi irányelvnek és az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának
elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2018. évi XCI. törvényhez
1. Az Üttv. 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

20

az Eüsztv. szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló
elérhetőség

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

K

–

–

–

–

K

–

–

–

2. Az Üttv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 33a sorral egészül ki:
(A

33a adószám

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

+

–

–

–

–

+

–

+

–

G

H

I

J)

3. Az Üttv. 1. mellékletében foglalt táblázat 45 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

D

E

F

III. Az ügyvédi kamarai nyilvántartásban nyilvántartandó és
a kérelmező döntése szerint nyilvános adatok

45

4. Az Üttv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 46a sorral egészül ki
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

IV. Az ügyvédi kamarai nyilvántartásban a kérelmező
döntése alapján nyilvántartandó és a kérelmező döntése
szerint nyilvános adatok

46a

2018. évi XCII. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról*

1. §		
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 272. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A bíróság az (1) bekezdés c) pontja szerinti elővezetés költségének megfizetésére az elővezetést elrendelő
végzésben megjelölt személyt végzésben kötelezi. A végzés ellen az elővezetés költségének megfizetésére
kötelezett személy külön fellebbezéssel élhet.”
2. §		
A Pp. 438. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az alperes 443. § (2) bekezdése és 444. § (2) bekezdése szerinti elővezetésének költségét az állam viseli.”
3. §		
A Pp. 630. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2017. december 31-én folyamatban lévő ügyekben a bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 185. § (1) bekezdése szerinti elővezetés költségének megfizetésére az elővezetést elrendelő végzésben
megjelölt személyt végzésben kötelezi, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 309. § (3) bekezdése
szerinti elővezetés költségét az állam viseli.”
4. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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2018. évi XCIII. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról*

1. §

(1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. §-a a következő 8a. és 8b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„8a. civil szervezetek normatív támogatása: a civil szervezetek által gyűjtött adományok után járó, a gyűjtött
adomány mértékével arányos az 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás;
8b. civil szervezetek egyszerűsített támogatása: a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára az 56. §
(1) bekezdés h) pontja alapján egyszerűsített formában, jogosultsági alapon nyújtott támogatás a helyi közösség
érdekében végzett tevékenységük támogatására;”
(2) A Civil tv. 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„12. határon túli civil szervezet: a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi –
boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése,
az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő,
más állam területén, annak jogszabályai alapján működő civil szervezet;”

2. §

(1) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:)
„a) civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz
százalékos normatív kiegészítés, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít;”
(2) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:)
„h) helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet alapcél szerinti
közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek
fedezésére fordít;”
(3) A Civil tv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás
a) nyolcvanöt százalékára egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján az (1) bekezdés
a)–j) pontja szerinti,
b) tizenöt százalékára pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján az (1) bekezdés b)–g)
és i)–j) pontjai szerinti
költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás.”

3. §		
A Civil tv. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b) vagy l) pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek,
amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele
eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket. E bekezdés szerinti esetben az 56. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás csak visszatérítendő formában nyújtható.”
4. §

(1) A Civil tv. 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg az adott költségvetési évet megelőző második évben az Szftv. 4. §
(1) bekezdése szerinti kedvezményezetteknek felajánlható és ténylegesen kiutalt összeg különbsége.”
(2) A Civil tv. 58. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Alap kezelő szerve az Alap bevételei és kiadásai kezelésére elkülönített nyilvántartást vezet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Civil tv. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tanács és a kollégiumok tagjainak költségátalányát és költségtérítése elszámolásának szabályait a miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg. A költségátalány egy hónapra
járó összege a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének felét, költségtérítés esetén pedig
a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadát nem haladhatja meg.”
6. §		
A Civil tv. 73.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a civil szervezetek gazdálkodó és adománygyűjtő tevékenységével
kapcsolatos részletes szabályokat, a közhasznúsági melléklet formai és tartalmi követelményeit, a kollégiumok
által az e törvény alapján juttatott, nem költségvetési támogatásnak minősülő támogatásokkal kapcsolatos
döntési eljárás szabályait, az Alap kezelő szervének jogutódlása esetén felmerülő átadás-átvételi eljárás szabályait
rendeletben állapítsa meg.”
7. §		
Hatályát veszti a Civil tv. 59. § (3) bekezdése.
8. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi XCIV. törvény
az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosítása
1. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha
a) a képzés a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg,
b) kereső tevékenységet nem folytat, és
c) – a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesülő személyt kivéve – a képzés
időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát.”
(2) Az Flt. 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Képzési támogatásként
a) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése,
b) a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló
hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek – ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermek –
felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt költség megtérítése,
c) az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott személy részére keresetpótló juttatás, valamint
d) az (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott személy részére keresetkiegészítés
adható.
(5) A keresetkiegészítés a képzést megelőzően elért havi átlagjövedelem és a képzés alatt elért kereset
különbözetéig terjedhet.”

2. §		
Az Flt. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevétele érdekében a támogatás időtartama alatt
az arra rászoruló hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek – ideértve az örökbefogadott és
nevelt gyermek – felügyeletével kapcsolatban a támogatott munkavállaló kérelmére a felmerült indokolt költség
megtéríthető.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

(1) Az Flt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatást a (3) bekezdésben foglaltak alapján vissza kell
követelni, a támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatala
napjáig számított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett a visszafizetési
kötelezettségének a visszakövetelő határozatban megállapított határidőig nem tesz eleget, e határidő
elmulasztásának napjától az állami foglalkoztatási szerv a teljesítés napjáig késedelmi kamatot is felszámít, kivéve
a késedelem azon időszakát, amíg a végrehajtás az állami adó- és vámhatóság előtt van folyamatban. Az állami adóés vámhatóság az előtte folyó végrehajtási eljárásban a követelés összege után késedelmi pótlékot számít fel.”
(2) Az Flt. 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az ügyleti kamat, valamint a késedelmi kamat mértékére a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatások esetén fizetendő ügyleti kamatra és késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A kötelezett az állami adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot is köteles
megfizetni. A késedelmesen megfizetett ügyleti kamat után nem számítható fel késedelmi kamat vagy késedelmi
pótlék.”
(3) Az Flt. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatások tekintetében az állami foglalkoztatási szerv vezetője, erre irányuló kérelem esetén, különös
méltánylást érdemlő esetben határozatában
a) eltekinthet az ügyleti kamat vagy a késedelmi kamat felszámításától,
b) dönthet a már felszámított ügyleti kamat vagy késedelmi kamat részben vagy egészben történő elengedéséről,
valamint a munkaadónak nem minősülő természetes személy részére nyújtott támogatás esetén a visszakövetelt
támogatás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről, kivéve, ha a végrehajtás az állami adóés vámhatóság előtt van folyamatban.”

4. §

(1) Az Flt. 29. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső)
„b) letartóztatásban van, elzárás büntetését vagy szabadságvesztés büntetését tölti, a kényszerintézkedés vagy
büntetés megkezdésének napjától, kivéve, ha
ba) a szabadságvesztés büntetést közérdekű munka vagy pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, vagy
bb) reintegrációs őrizetben van,”
(2) Az Flt. 29. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső)
„d) rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat – az 58. § (5) bekezdés n) pontjában
meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével –, feltéve, hogy bejelentési
kötelezettségének eleget tett, a kereső tevékenység végzésére irányuló jogviszony kezdő napjától,”

5. §		
Az Flt. 30. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel az álláskeresési segély folyósítása)
„b) – az 58. § (5) bekezdés n) pontjában meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony
kivételével – a keresőtevékenység időtartamára, függetlenül az időtartam mértékétől,”
6. §		
Az Flt. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellátást megállapító állami foglalkoztatási szerv az ellátás felvételétől számított hat hónapon belül írásban
kötelezi az ellátás visszafizetésére azt, aki az ellátást jogalap nélkül vette fel.”
7. §		
Az Flt. 41/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott
foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során – az 54. § (9b) bekezdésében foglaltakat kivéve –
a törvényes képviselő eljárása kizárt, az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.”
8. §		
Az Flt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott foglalkoztatást elősegítő
támogatás iránti kérelem az e-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint nyújtható be.”
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9. §		
Az Flt. 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglalt fizetési kedvezménnyel kapcsolatos elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van
helye.”
10. §

(1) Az Flt. 54. §-a a következő (9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9c) A 13/A. §-ban foglalt munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevétele esetén, valamint – a (9a) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével – a (9) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség keretében a személyes
megjelenés kötelező.”
(2) Az Flt. 54. § (14a) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége és álláskeresőként való nyilvántartása – a (18) bekezdésben
foglaltak figyelembe vételével – szünetel, ha az álláskereső]
„f ) szabadságvesztés büntetését tölti, annak időtartama alatt, kivéve, ha a fogvatartott reintegrációs őrizetben van.”

11. §

(1) Az Flt. 57/B. § (4) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés 2. pont ag) alpontja szerinti prioritási szint körében vizsgálandó szempontok:]
„3. Fogyatékossággal élő munkavállaló, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai,
értelmi, pszichoszociális károsodással – valamint ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi
és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza
vagy gátolja;”
(2) Az Flt. 57/B. § (4) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés 2. pont ag) alpontja szerinti prioritási szint körében vizsgálandó szempontok:]
„4. Megváltozott munkaképességű személy.”

12. §

(1) Az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
kereső tevékenység: – az 1–6. pontban foglaltak figyelembevételével – minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár,
továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak
minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében
történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben
közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.)
„6. Nem kell kereső tevékenységet folytató személynek tekinteni az s) pont szerint egyéni vállalkozónak minősülő
személyt arra az időtartamra, amely alatt tevékenységét a jogszabályban meghatározott módon szünetelteti.”
(2) Az Flt. 58. § (5) bekezdés k) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
pályakezdő álláskereső: a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött,
a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott
álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Nem
tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki)
„2. letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, kivéve, ha a fogvatartott reintegrációs őrizetben van,
valamint elzárás büntetését tölti,”
(3) Az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) megváltozott munkaképességű személy:
ma) a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján
maa) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb
mértékű,
mab) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás, hatósági bizonyítvány alapján,
mac) akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékű,
mb) aki a komplex minősítés alól jogszabály rendelkezése alapján mentesül, rokkantsági ellátás folyósításának
időtartama alatt,”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 194. szám

34649

(4) Az Flt. 58. § (5) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„u) havi átlagjövedelem: a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (a továbbiakban:
referencia-időszak) elért, munkaerőpiaci járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult
a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a kérelem benyújtásának
napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb
a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni.”
13. §		
Az Flt. „Fogalommeghatározások és záró rendelkezések” című alcíme a következő 59/G. §-sal egészül ki:
„59/G. § E törvénynek az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIV. törvénnyel
(a továbbiakban: 2018. évi XCIV. tv.) megállapított 21. § (4) és (5) bekezdését, valamint 41/A. § (5) bekezdését
a 2018. évi XCIV. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
14. §		
Az Flt. 60. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„e) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU,
az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet
és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. július 18-i 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi (EU, Euratom) rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
15. §		
Az Flt.
a)
13/A. § (5) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe a „miniszter”
szöveg,
b)
39/A. § (2), (3), (11) és (13) bekezdésében, 40. § (2) bekezdés c) pontjában, 47. § (5) bekezdésében, valamint
57/D. § (3) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
c)
14. § (6) bekezdésében a „közfoglalkoztatási bér” szövegrészek helyébe a „kötelező legkisebb munkabér”
szöveg,
d)
14/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „(betanító képzésben)” szövegrész helyébe a „(betanító képzésben), vagy
munkakör betöltéséhez szükséges nyelvi képzésben” szöveg,
e)
20. § (6) bekezdésében az „a kötelező legkisebb munkabér” szövegrész helyébe az „a kötelező legkisebb
munkabér vagy a garantált bérminimum” szöveg,
f)
21. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „de minimális” szövegrész helyébe a „de minimis” szöveg,
g)
25. § (3) bekezdésében a „megváltozott munkaképességű álláskereső” szövegrész helyébe a „megváltozott
munkaképességű személy” szöveg,
h)
25. § (4) bekezdés b) pontjában és 54. § (10c) bekezdésében a „közeli hozzátartozó” szövegrész helyébe
a „hozzátartozó” szöveg,
i)
27. § (4) bekezdésében az „elektronikus levél útján” szövegrész helyébe az „elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) foglaltak
szerint” szöveg,
j)
30. § (4) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 54. § (9a) bekezdésében és 54. § (14) bekezdés d) pontjában
az „elektronikus levél útján” szövegrész helyébe az „e-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint” szöveg,
k)
36/B. § (1) bekezdésében és 57/A. § (3) bekezdés d) pontjában az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adó- és
vámhatóság” szöveg,
l)
41/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „végzése” szövegrész helyébe a „döntése” szöveg,
m)
41/A. § (5) bekezdésében a „késedelmi pótlék” szövegrész helyébe a „késedelmi kamat” szöveg,
n)
41/A. § (9) bekezdésében a „hatósági ügyben” szövegrész helyébe a „kérelemre induló hatósági ügyben”
szöveg,
o)
54. § (14a) bekezdés b) pontjában az „egyszerűsített foglalkoztatást” szövegrész helyébe az „58. § (5) bekezdés
n) pontjában meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt” szöveg,
p)
57/D. § (2) bekezdés g) pont gd) alpontjában a „fogyatékkal élőnek” szövegrész helyébe a „fogyatékossággal
élőnek” szöveg,
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q)
r)

58. § (5) bekezdés g) pontjában a „kötelező legkisebb munkabér, minimálbér” szövegrész helyébe a „kötelező
legkisebb munkabér, garantált bérminimum” szöveg,
58. § (5) bekezdés y) pontjában az „örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek”
szövegrész helyébe az „örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, az örökbe fogadott, a mostoha- és
a nevelt gyermek” szöveg

lép.
16. §		
Hatályát veszti az Flt.
a)
2. § (2) bekezdésében a „vagy menedékesként” szövegrész,
b)
14. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban,”
szövegrész,
c)
14. § (1) bekezdés c) pontjában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 25. § (4) bekezdés a) pontjában és 54. §
(12) bekezdésében a „gyermekgondozási segélyben,” szövegrész,
d)
26. § (7) bekezdésében a „vagy átlagkeresetet” szövegrész,
e)
27. § (1) bekezdés d) pontjában, 29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában
a „terhességi-gyermekágyi segély,” szövegrész,
f)
27. § (1) bekezdés d) pontjában, 29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában
a „gyermekgondozási segély,” szövegrész,
g)
27. § (12) bekezdésében a „vagy átlagkeresetre” szövegrész,
h)
29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyre,”
szövegrész,
i)
29. § (1) bekezdés a) pontjában, 54. § (14a) bekezdés d) pontjában és 54. § (18) bekezdésében
a „gyermekgondozási segélyre,” szövegrész,
j)
41/A. § (2) bekezdése,
k)
57/A. § (4) bekezdésében a „vagy rehabilitációs járadékban” szövegrész,
l)
57/D. § (2) bekezdés g) pont gh)–gj) alpontja,
m)
58. § (5) bekezdés d) pont 3. alpontjában a „rehabilitációs járadékban,” szövegrész,
n)
58. § (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben,” szövegrész.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
17. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 12. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a munkaerő-piaci viszonyokat nem kell figyelembe venni, valamint az Mt. 13. §-a nem alkalmazható.”
18. §		
A Kjt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A 6–6/A. §-ban foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti tankerületi központ
tekintetében a következő eltéréssel kell alkalmazni:
a) a tankerületi központ vezetője járási, továbbá a megyei jelentőségű, közalkalmazottak jogviszonyát érintő
kérdésekben az érintett járási, valamint megyei szinten reprezentatív szakszervezetekkel a járási, valamint a megyei
szintű érdekegyeztető fórum keretei között egyeztet,
b) járási, megyei szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek közalkalmazotti
jogviszonyban álló tagjainak száma eléri a tankerületi központ illetékességi területén az ágazatban foglalkoztatott
közalkalmazottak létszámának 10%-át,
c) az oktatási központ elnöke a közalkalmazottak jogviszonyát érintő – az ágazati érdekegyeztető fórum
hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – országos jelentőségű kérdésekben a reprezentatív szakszervezetek
elnökeivel kialakított országos egyeztető fórum keretei között egyeztet.
(2) Az ágazati reprezentativitás megállapítása során a tankerületi központnál foglalkoztatott közalkalmazottakat
a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint a 85 Oktatás ágazaton belül, a 850
Tankerületek közoktatási kódja elnevezésű technikai kódszám alatt szükséges figyelembe venni, függetlenül
a tankerületi központ alapító okiratában meghatározott főtevékenység államháztartási szakágazati besorolásától.”
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19. §		
A Kjt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Kollektív szerződés
a) e törvény, és az e törvény felhatalmazása alapján kihirdetett rendeletek előírásaitól akkor térhet el, ha erre
e jogszabályok felhatalmazást adnak,
b) az Mt. előírásaitól az Mt. 277. § (1) és (2) bekezdése, valamint eltérő megállapodásra vonatkozó rendelkezései
szerint térhet el,
c) az Mt. előírásaitól nem térhet el, ha e törvény az eltérő megállapodásra vonatkozó Mt.-beli rendelkezés
alkalmazását kizárja.”
20. §		
A Kjt. 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „10%-át, vagy” szövegrész helyébe a „10%-át.” szöveg lép.
21. §		
Hatályát veszti a Kjt. 6/A. § (2) bekezdés c) pontja.

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
22. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre
vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban:
Szabályzat) tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló
törvény figyelembevételével a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány.”
23. §		
Az Mvt. 54. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles)
„d) a technológia változtatását és az új technológia bevezetését érintő döntés előtt megtárgyalni
a munkavállalókkal, valamint munkavédelmi képviselőikkel a változtatás, vagy bevezetés egészségre és biztonságra
kiható következményeit;”
24. §		
Az Mvt. 72. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása keretében]
„e) az adatvédelmi előírások betartásával részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet
a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;”
25. §		
Az Mvt. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott
kezdeményezésére a munkáltatónak az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának okáról 8 napon belül
tájékoztatnia kell a munkavédelmi képviselőt (bizottságot).”
26. §

(1) Az Mvt. 75. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait
gyakorolhassa, így különösen)
„c) a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint
újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”
(2) Az Mvt. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés
csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.”

27. §		
Az Mvt. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogai gyakorlásában nem akadályozható és jogai gyakorlása miatt
hátrány nem érheti.”
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28. §		
Az Mvt. 78. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„Országos Munkavédelmi Bizottság”
29. §		
Az Mvt. 81/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által
közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. Az irányelvet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter évenként
az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a hivatalos honlapján elektronikusan teszi közzé.”
30. §		
Az Mvt. 82/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„82/A. § Az Mt. 295. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak betartása, továbbá a munkavédelemre vonatkozó
szabályok betartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól, valamint a munkabalesetek
alakulásáról a munkavédelmi hatóság félévente beszámolót készít a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
számára. A beszámolót a miniszter a tárgyidőszakot követő 60 napon belül elektronikusan közzéteszi.
A beszámolóban foglalt megállapításokra a 14. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jelentésnek ki kell
terjednie.”
31. §		
Az Mvt. 82/D. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés
során:)
„c) a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét
nem teljesíti, valótlan adatot közöl, a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció valódi okát eltitkolja, vagy
kivizsgálását akadályozza, vagy
d) a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselő választásra vonatkozó szabályokat megszegi,
a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában
akadályozza, vagy a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.”
32. §

(1) Az Mvt. 86/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított
munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során
győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról. A munkaeszköz biztonságos állapotának fenntartásáról
ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg
a munkakörülményeket.”
(2) Az Mvt. 86/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja – így különösen a 8. §-ban,
valamint az 57–58. §-ban megjelölt személy – a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint
a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan
területén.”
(3) Az Mvt. 86/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol
a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi.”

33. §		
Az Mvt. 87. § 1/G. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1/G. Közúti közlekedés: a vízi, a légi útvonalon, a vasúti vonalon, a közúton, valamint bármely föld alatti vagy föld
feletti útvonalon járművel történő helyváltoztatás.”
34. §		
Az Mvt.
a)
71. §-ában az „a kellő időben” szövegrész helyébe a „még az intézkedés bevezetését érintő döntés előtt”
szöveg,
b)
75. § (1) bekezdés a) pontjában az „átlagkeresettel” szövegrész helyébe a „távolléti díjjal” szöveg,
c)
78. §-ában és 79. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a „Munkavédelmi Bizottság”
szövegrész helyébe az „Országos Munkavédelmi Bizottság” szöveg,
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d)
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87. § 3. pontjában a „kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt” szövegrész
helyébe a „kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján,
továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt” szöveg

lép.

4. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
35. §		
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A bérgarancia eljárásban az ügyintézési határidő 10 nap.”
36. §		
A Bgtv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás megállapítása esetén az állami foglalkoztatási szerv a döntés meghozatalától számított 5 napon
belül intézkedik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből
a) a 7. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott bértartozás – a munkavállalót terhelő közterhekkel csökkentett –
összegének a munkavállaló részére történő kifizetéséről,
b) a munkavállalót terhelő közterheknek az állami adó- és vámhatóság – a felszámolás alatt álló gazdálkodó
szervezet nevében a gazdálkodó szervezet adószámának feltüntetésével – részére történő megfizetéséről, valamint
c) a munkabért – határozat vagy jogszabály alapján – terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő
kifizetéséről.”
37. §		
A Bgtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás visszafizetése a támogatásról szóló határozat véglegessé válását követő napon válik esedékessé.”
38. §		
A Bgtv. 15. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) E törvénynek az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIV. törvénnyel
(a továbbiakban: 2018. évi XCIV. tv.) megállapított 4. § (3) bekezdését és 5. § (2) bekezdését a 2018. évi XCIV. tv.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
39. §		
A Bgtv.
a)
6. § (1) bekezdésében az „adóhatósággal” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatósággal” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében a „kérelem időpontjában” szövegrész helyébe a „kérelem benyújtásának időpontjában”
szöveg
lép.
40. §		
Hatályát veszti a Bgtv. 8. § (1a) bekezdése.

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
41. §

(1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) A munkaügyi hatóság jogosult hatósági ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a foglalkoztató és
a részére munkát végző személy közötti, valamint a munkavállalónak munkavégzés céljából történő átengedése
alapjául szolgáló jogviszony, és a tényleges foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat minősítésére. A jogviszony
minősítése során figyelembe kell venni, hogy
a) a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a munkavállaló jogos
érdekeinek védelmét biztosító rendelkezések érvényesülésének korlátozására vagy csorbítására,
b) a szerződést a felek egyező akarata sem vonhatja ki a munkajog szabályai alól, ha annak tényleges tartalma
szerint munkaviszony jött létre,
c) a jogviszonynak a 3/B. § (2) bekezdés hatálya alá tartozását vagy az ellenérték hiányát a foglalkoztatónak kell
bizonyítania.”
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(2) A Met. 1. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Ha az ellenőrzött munkahelyen munkát végző munkavállalók tényleges foglalkoztatója a munkaügyi ellenőrzés
eredményeként nem azonosítható, az (5) bekezdés vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig a következő
sorrendben – vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállaló foglalkoztatója az,
a) aki a munkahelyen tevékenységet folytató felek közötti szerződésben (megállapodásban) foglaltak szerint
a tevékenység összehangolásáért felelős,
b) aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja,
c) aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, vagy
d) akinek a területén a munkavégzés folyik.
(7) A (6) bekezdés szerinti vélelemre alapított határozat kizárólag a 3. § (1) bekezdés a), b), valamint i) pontjának
megsértésével összefüggésben tartalmazhat rendelkezést. Az ebbe a körbe nem tartozó jogsértések miatt
a vélelmezett foglalkoztatóval szemben a vélelemmel megállapított munkaviszonyt érintően csak a vélelmet
tartalmazó határozat véglegessé válását követően történt elkövetés esetén hozható határozat.”
42. §

(1) A Met. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kötelezés alapja a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti életkori feltételekkel kapcsolatos, valamint a 3. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti jogsértés, a munkaügyi hatóság a végrehajtható döntésben foglalt kötelezés
teljesítését a végrehajtás elrendelése előtt utóellenőrzés keretében ellenőrzi, egyéb esetben ellenőrizheti.”
(2) A Met. 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az utóellenőrzés eredményeként a munkaügyi hatóság azt állapítja meg, hogy a kötelezett a végrehajtható
döntésben foglalt kötelezésnek nem tett eleget, a kötelezettet eljárási bírsággal sújtja, és egyidejűleg a döntés
végrehajtását elrendeli.
(5) A munkaügyi hatóság a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére a kötelezettnek a végrehajtás elrendelése
előtt benyújtott kérelme alapján fizetési kedvezményt biztosíthat. A végrehajtást a munkaügyi hatóság a fizetési
kedvezményben foglaltak elmulasztása esetén rendeli el.”

43. §		
A Met. 7/A. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A (2)–(5) bekezdés alkalmazásában minimálbéren a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére
jogszabályban megállapított kötelező legkisebb munkabérnek a munkaügyi ellenőrzés megkezdésekor irányadó
havi összegét kell érteni. A fizetési kötelezettség a foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány foglalkoztatott
tekintetében az engedély nélküli foglalkoztatást megállapították.”
44. §		
A Met. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkaügyi hatóság a pénzfizetésre kötelezett természetes személy vagy a polgári jog szerint helyébe lépő
örököse kérelmére a tartozást mérsékelheti vagy elengedheti, feltéve, hogy
a) a kötelezett, örököse vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapotában, vagy
b) a kötelezett vagy örököse vagyoni helyzetében
a határozat véglegessé válása után olyan változás következett be, amely jelentősen megnehezíti a kötelezettség
teljesítését.”
45. §		
A Met. 8/C. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A munkaügyi hatóság az ügyfél kérelmére – más hatóság vagy szerv előtti felhasználás céljából – hatósági
bizonyítványt ad ki arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az ügyfél adatait a kérelem
benyújtását megelőző két éven belül tartalmazta-e.”
46. §		
Hatályát veszti a Met. 9. § (4) bekezdése.

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
47. §		
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. § (7) bekezdés b) pontjában a „8 óráig”
szövegrész helyébe a „9 óráig” szöveg lép.
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7. Záró rendelkezések
48. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. § és a 12. § (3) bekezdése 2019. január 2-án lép hatályba.
(3) A 16. § c), e), f ), h), i) és n) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

49. §		
A 14. § az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU,
az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet
és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. július 18-i 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi (EU, Euratom) rendelet végrehajtását szolgálja.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi XCV. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal
összefüggő módosításáról*

1. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/H. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Módtv.-vel megállapított 104. § helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített túlszolgálatokra
a (2)–(8) bekezdést kell alkalmazni.”
2. §		
A Hjt. 247/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 2023. január 1-jét megelőző időpontban kezdődött és 2023. január 1-jén még folyamatban lévő
szolgálatteljesítési időkeret elszámolására az elszámoláskor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”
3. §		
A Hjt. 247/I. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Módtv.-vel megállapított 107. § (1) bekezdése helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásával összefüggésben elrendelt készenléti szolgálatokra a miniszter
rendeletben határozhatja meg azokat az eseteket és körülményeket, amelyek bekövetkezése esetén
– a feladatvégzés idejére – a 128. § (3) bekezdése szerinti pótlék helyett a 247/H. § túlszolgálat díjazására vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
(4) Az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv2.) megállapított 98. § (3) bekezdése helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített, az éves kiképzési
tervben meghatározott gyakorlat esetén, ha a gyakorlat egyik napja vagy napjai pihenő- vagy munkaszüneti napra
esnek, azokat azonos számú szabadnappal kell ellentételezni. A szabadnapot a gyakorlat befejeződését követő
legkésőbb 90 napon belül kell kiadni. Ha a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot 90 napon belül igazoltan nem
lehet kiadni, azt legkésőbb a tárgyhónapot követő negyedik havi illetménnyel együtt meg kell váltani.”
4. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban Hszt.) 343. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 369. § 2023. január 1-jén lép hatályba.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Hszt. 350. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 140. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően 2022. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos
állomány tagját – az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével – választása alapján szabadidő
vagy díjazás illeti meg. A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás
jár. A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második
hónapban kell kifizetni.”
6. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi XCVI. törvény
a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról*
1. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosítása
1. §		
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Szabványosítási törvény) a következő
alcímmel egészül ki:
„A Műszaki Szabályozási Bizottság
6/A. § (1) A Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: MSZB) a 8. § (1) bekezdés 16. pontjában foglalt
feladatok ellátása céljából létrehozott bizottság.
(2) Az MSZB legfeljebb öt tagból áll és tagjai közül öt év időtartamra választja meg az elnökét. Az MSZB tagjait
a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) javaslatára öt év időtartamra az iparügyekért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg.
(3) Az MSZB ügyrendjét egyszerű szótöbbséggel maga határozza meg, amely a miniszter jóváhagyását követően
válik hatályossá.”
2. §		
A Szabványosítási törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MSZT feladatai:
1. a nemzeti szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, jóváhagyása és közzététele, módosítása és visszavonása,
2. az európai szabványok nemzeti szabványként való közzététele, összhangban a kapcsolódó jogharmonizációs
feladatok teljesítésével, illetve az európai szabványügyi szervezetek tagszervezetei számára előírt határidőkkel,
3. a nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele,
4. a nemzeti szabványosítás módszertanának kidolgozása és egyeztetése a szabványosításban érdekeltekkel,
5. részvétel és képviselet a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek munkájában, továbbá más érintett
szervek részvételének összehangolása,
6. jogszabályban foglaltaknak megfelelően együttműködés az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai
Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel az európai közösségi szabályozásból eredő kötelezettségek
végrehajtása érdekében,
7. szaktanácsadás és szakvélemény készítése nemzeti szabványügyi kérdésekben,
8. a nemzeti szabványosítással összefüggő kiadványok összeállítása és kiadása,
9. a nemzeti szabványjel használati rendjének kidolgozása és kiadása,
10. a nemzeti szabványosítással összefüggő nemzetközi és európai jelek használati rendjének honosítása és kiadása,
11. a termékek, szolgáltatások nemzeti szabványnak való megfelelőség tanúsítási rendszerének létrehozása és
működtetése,
12. közreműködés a jogszabálynak vagy egyéb előírásnak való megfelelőség tanúsításában,
13. tanúsítási rendszer létrehozása a minőségbiztosítási rendszerek tanúsítására a vonatkozó szabványok szerint,
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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14. az Európai Unió irányelvein alapuló magyar jogszabályok előkészítésében felkérés esetén közreműködés,
15. a nemzeti szabványosítási programról a miniszter útján folyamatos tájékoztatás a Kormány részére,
16. jogszabály által nem szabályozott műszaki előírások előkészítése, megalkotása, felülvizsgálata és az ezzel
kapcsolatos feladatok ellátása, illetve koordinálása, valamint a működés és a feladatok ellátása egyéb feltételeinek
biztosítása az MSZB útján a Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint,
17. mindazon további feladatok ellátása, amelyeket törvény vagy törvény alapján az alapszabály a feladatkörébe
utal.”
3. §		
A Szabványosítási törvény a következő 40. §-sal egészül ki:
„40. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg az MSZB feladatkörére és működésére
vonatkozó részletes szabályokat.”
4. §		
A Szabványosítási törvény
a)
7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT)” szövegrész helyébe
az „az MSZT” szöveg,
b)
13. § f ) pontjában a „8. § (1) bekezdésének f ) pontjában” szövegrész helyébe a „8. § (1) bekezdés 6. pontjában”
szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a Szabványosítási törvény 7. § (2) bekezdésében a „(Ptk. 65. §)” szövegrész.

2. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása
6. §		
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKVtv.) 4. §
(3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:)
„a) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban a szavazatok többségével rendelkezik, vagy”
7. §		
A KKVtv. 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § Az elkülönített állami pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője,
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elnöke, valamint a Közbeszerzési Hatóság elnöke összesített
adatokat szolgáltat a miniszter részére a KKV-k részesedéséről a támogatásokból, a vállalkozói hitelekből és
a közbeszerzésekből.
14. § A Központi Statisztikai Hivatal elnöke, az állami adóhatóság adatot szolgáltat a miniszter részére a KKV szektor
helyzetéről és gazdálkodásáról.”
8. §

(1) A KKVtv. 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VfT tagja:)
„a) a Kormány tagjainak egy-egy képviselője,”
(2) A KKVtv. 16. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VfT tagja:)
„c) az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének (ÁFEOSZ-COOP
Szövetség), az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ), a Kereskedők és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti Szövetségének (KISOSZ), a Magyar Iparszövetségnek (OKISZ), a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetségének (MGYOSZ), a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ), a Fiatal
Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ), a Joint Venture Szövetségnek (JVSZ), a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítványnak (MVA), a Magyarok a Piacon Klubnak elnöke vagy a helyettesítésére meghatalmazott személy és
a Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványnak (SEED) ügyvezető igazgatója vagy a helyettesítésére meghatalmazott
személy.”

9. §		
A KKVtv.
a)
10. §-ában a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „gazdaságfejlesztésért felelős
miniszter”,
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b)
18. §-ában az „a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szövegrész helyébe az „az MNB”
szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a KKVtv.
a)
16. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,” szövegrész,
b)
21. § (1) bekezdésében az „és rendeletben jelölje ki a VfT-be képviselőt delegáló minisztereket” szövegrész.

3. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint
a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása
11. §		
Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított perben felperes az érvényesíteni kívánt jog
alapjául a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére hivatkozik.”

4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
13. §		
A 6. § a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlásnak
való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi XCVII. törvény
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó
törvények módosításáról*
1. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása
1. §

(1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. §
(4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az állam feladata)
„d) a kiemelt állami turisztikai beruházások végrehajtása, valamint a kiemelt állami turisztikai beruházások során
létrejött létesítmények üzemeltetése, fenntartása és hasznosítása.”
(2) A Törvény 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állam a (4) bekezdés a)–c) pontjában foglalt feladatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a (4) bekezdés
d) pontjában foglalt feladatokat a 4. § (1) bekezdés szerint létrehozott gazdasági társaságok útján, a Kormány
rendeletében meghatározottak szerint látja el.”

2. §		
A Törvény 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vagyonkezelési szerződés megkötésekor fennálló jogviszonyok tekintetében a bejegyzett vagyonkezelő
helyébe a bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában általános és egyetemleges
jogutódként a vagyonkezelő lép. A rendelet szerinti ingatlanok vagyonkezelőjének megváltozása nem érinti
az Európai Unió által támogatott, már megvalósított projektek fenntartási kötelezettségét.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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(8) A vagyonkezelési szerződés megkötésekor a rendeletben megjelölt, önálló ingatlannak nem minősülő
ingatlanrészek önálló ingatlanként való kialakítása során nem kell alkalmazni a településszerkezeti tervben, a helyi
építési szabályzatban vagy szabályozási tervben foglalt, önálló ingatlanként való minimális területnagyságra
vonatkozó kialakíthatósági előírásokat.”
3. §

(1) A Törvény 6. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A vagyonkezelő által teljesített beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy
beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami
vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a vagyonkezelő – a tulajdonosi joggyakorlóval
történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével
tesz eleget.
(3b) A vagyonkezelő, az általa végzett beruházásokkal összefüggésben e törvény erejénél fogva jogosult
a bontással járó munkálatok elvégzésére a saját selejtezési szabályzata alapján azzal, hogy a vagyonkezelő köteles
a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, valamint
hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére, illetve jogosult a hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok
értékesítésére megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval. A vissznyeremény anyagok értékesítéséből
származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy a vagyonkezelő köteles az értékesítésből származó bevételt
a vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékének megőrzésére, gyarapítására vagy a vagyon cél szerinti fenntartására
fordítani.”
(2) A Törvény 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vagyonkezelőt megilletik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti
tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok
tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából a vagyonkezelő által kezdeményezett hatósági
eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.”

4. §

(1) A Törvény a 9. §-t követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. FEJEZET
ADATSZOLGÁLTATÁS
6/A. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
9/A. § A szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai
adatgyűjtés segítése céljából informatikai rendszer (a továbbiakban: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ)
működik, amelynek üzemeltetőjét a Kormány rendeletben jelöli ki.
9/B. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ az
a) e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott adatszolgáltatási
eljárás szerint összegyűjtött, valamint
b) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (2) bekezdése szerint – a Vhr.-ben meghatározott
gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan – előkészített, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget megállapító
kormányrendeletben előírt,
személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai adatkörökbe tartozó, a szálláshely-szolgáltató által a szálláshelykezelő
szoftver igénybevételével átadott adatokat tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkörről a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján tájékoztatót tesz közzé.
9/C. § (1) A szálláshely-szolgáltató tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központban elektronikus úton regisztrál.
(2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációja, annak módosítása vagy törlése, valamint a nevében eljáró személy
azonosítása és képviseleti jogosultsága ellenőrzése az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek az elektronikus azonosításra, továbbá a Vhr.-ben megjelölt
egyéb szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra (továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával, a Vhr.-ben meghatározott módon, elektronikus úton történik.
(3) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a (2) bekezdésben foglalt folyamatok keretében,
a szálláshely-szolgáltató és képviselője azonosítása érdekében, az azonosítási folyamat és a képviseleti jog
ellenőrzése céljából, az azok lefolytatásához szükséges ideig jogosult kezelni a szálláshely-szolgáltató nevében
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eljáró személynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti természetes
személyazonosító adatait (a továbbiakban: természetes személyazonosító adat).
(4) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltatónak szálláshely-szolgáltatási
tevékenysége befejezéséig jogosult kezelni a szálláshely-szolgáltató nevét, elérhetőségét és adószámát.
(5) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató adatai, valamint a nevében
eljáró személy képviseleti jogát a Vhr.-ben megjelölt SZEÜSZ útján ellenőrzi, vagy ennek ellenőrzése érdekében
a) a cégnyilvántartásból a szálláshely-szolgáltató nevét, adószámát, képviselőjének közérdekből nyilvános
természetes személy azonosító adatait,
b) az állami adóhatóságtól a szálláshely-szolgáltató nevét, adószámát,
c) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából a szálláshely-szolgáltató nevét, elérhetőségét, egyéni vállalkozói
nyilvántartási számát
díjmentesen igényelheti.
(6) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció, valamint az adatszolgáltatás részletes
szabályait a Vhr. tartalmazza.
9/D. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a 9/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat
– a hivatalos statisztikáról szóló törvénnyel összhangban – statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon,
térítésmentesen továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére a KSH által erre a célra
üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.
(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője az (1) bekezdés szerinti adattovábbítás céljából
együttműködési megállapodást köt a KSH-val.
9/E. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a szálláshely-szolgáltató által nyújtott statisztikai adataihoz
hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:
a) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.,
b) a helyi önkormányzat,
c) az állami adóhatóság, valamint
d) a KSH.
9/F. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére, e alcím szerint történő adattovábbítás, valamint
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő adatátvétel térítésmentes.
9/G. § (1) A szálláshely-szolgáltató a Vhr.-ben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, olyan
szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére
a 9/B. § (1) bekezdés szerinti adatokat továbbítsa.
(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja az (1) bekezdés szerinti szoftvert az olyan
szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként.
(3) A szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti vendégkönyv (a továbbiakban: vendégkönyv) és a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló
rendelete szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: IFA nyilvántartás) elektronikus vezetését a szálláshelykezelő
szoftver alkalmazásával is teljesítheti.”
(2) A Törvény II/A. FEJEZETE a következő 6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás
9/H. § (1) A szálláshely-szolgáltató az igénybevétel kezdetekor az érintett és mások jogainak, biztonságának és
tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából rögzíti és
tárolja:
a) az igénybevevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, valamint anyja
születési családi és utónevét;
b) az igénybevevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait;
c) a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját.
(2) A szálláshely-szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a rögzítéstől számított egy évig kezeli.
(3) A szálláshely-szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt célból, az ott meghatározott adatokat a bejelentkezéskor
a 9/I. § szerinti szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított
tárhelyen rögzíti. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmány nem tartalmaz.
(4) A tárhelyszolgáltató tevékenysége kizárólag az adatok tárolására, az adatokhoz a szálláshely-szolgáltató
számára való hozzáférés biztosítására, továbbá az adatok tárhelyen történő tárolására terjed ki azzal, hogy
a tárhelyszolgáltató a tárhelyen tárolt adatok tartalmát nem ismerheti meg. A tárhelyen tárolt adatokat a kizárólag
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a szálláshely-szolgáltató, valamint a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv
ismerheti meg.
(5) A rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének,
az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása
érdekében a szálláshely-szolgáltató által rögzített adatokból – az adatkérés céljának megjelölésével – a szálláshelyszolgáltatótól adatszolgáltatást kérhet. A szálláshely-szolgáltató az adatszolgáltatást hiányos és töredékadatok
tekintetében is térítésmentesen teljesíti.
(6) A rendőrség az (5) bekezdésben meghatározott célból a tárhelyszolgáltatónál tárolt adatokban informatikai
eszköz útján keresést végezhet, a keresés eredményeként csak azt az adatot ismeri meg, hogy az általa
megadott adatok szerinti keresett személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként. A további
adatszolgáltatás az (5) bekezdésben meghatározott eljárás szerint történik.
(7) A szálláshely szolgáltatást igénybevevő az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt okmányt a szálláshelyszolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshelyszolgáltató a szolgáltatást megtagadja.
9/I. § (1) A szálláshely-szolgáltató a Vhr.-ben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, olyan szálláshelykezelő
szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy
a) a jelen alcímben, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben,
valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározott, a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltatónál rögzítendő adatokat a tárhelyszolgáltató
részére, valamint
b) a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére a 9/B. § (1) bekezdés szerinti adatokat
továbbítsa.
(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja az (1) bekezdés szerinti szoftvert az olyan
szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként.
(3) A szálláshely-szolgáltató a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete szerinti nyilvántartás
(a továbbiakban: IFA nyilvántartás) elektronikus vezetését a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti.”
5. §

(1) A Törvény 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)
„d) 3. § (5) bekezdése szerinti feladatok ellátásának részletszabályait, valamint az egyes feladatok ellátására, a 4. §
(1) bekezdés szerinti gazdasági társaságokat”
(rendeletben határozza meg.)
(2) A Törvény 10. §-a a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)
„e) szálláshely-szolgáltató által alkalmazandó szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ közötti kommunikáció részletszabályait,
f ) Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 9/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatai körét,
a regisztrációval és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes szabályokat, az adatszolgáltatással
kapcsolatban az üzemeltető és a szálláshely-szolgáltató által használt SZEÜSZ-öket,
g) Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét, valamint a 12. § szerinti időpontokat”
(rendeletben határozza meg.)
(3) A Törvény 10. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)
„h) 9/H. § (3) bekezdésben meghatározott tárhelyszolgáltatót”
(rendeletben határozza meg.)

6. §		
A Törvény III. Fejezete a következő 9. és 10. alcímmel egészül ki:
„9. Átmeneti rendelkezések
12. § (1) A szálláshely-szolgáltató a 9/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat 2019. május 1-jétől a 9/C. §
(2) bekezdése szerinti regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője
egyetértése esetén önkéntesen szolgáltathatja. A szálláshely-szolgáltató a 9/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
adatok továbbítására a Kormány rendeletében meghatározott időponttól köteles.
(2) A 9/C. § (1) bekezdésben foglalt regisztrációs kötelezettséget a 2019. július 1-jét követően szálláshelyszolgáltatási tevékenységet megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.
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(3) A Kormány rendeletében meghatározott időpontban már működő szálláshely-szolgáltató 9/C. § (2) bekezdés
szerinti regisztrációs kötelezettségét a Kormány rendeletében meghatározott határidőben köteles teljesíteni.
(4) A szálláshely-szolgáltató a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig a 9/B. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében a KSH által
üzemeltetett elektronikus adatgyűjtő rendszeren keresztül teljesíti.
10. Az Európai Unió jogának való megfelelés
13. § Ez a törvény a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
7. §		
A Törvény
a)
1. §-ában a „fejlesztésekre” szövegrész helyébe a „fejlesztésekre, továbbá a szálláshely-szolgáltatókra
és szálláshely-szolgáltatást igénybevevő és a szálláshelyet vele együtt igénybe vevő személyekre
(a továbbiakban együtt: igénybevevő)” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében az „ingatlanokat” szövegrész helyébe az „ingatlanokat, ingatlanrészeket, ingatlan
alrészleteket és ingatlanhányadokat (a továbbiakban együtt: ingatlan)” szöveg,
c)
4. § (5) bekezdésében az „A rendelet hatálybalépését” szövegrész helyébe az „A vagyonkezelési szerződés
megkötését” szöveg,
d)
4. § (6) bekezdésében az „A rendelet hatálybalépésekor” szövegrész helyébe az „A vagyonkezelési szerződés
megkötésekor a” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a Törvény 9/G. §-a.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény
9. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 75. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A tartózkodás jogszerűségének nyomon követése érdekében az idegenrendészeti hatóság a központi idegenrendészeti
nyilvántartás elkülönített részeként az EGT-állampolgárok és a családtagok adatairól a következő résznyilvántartásokat
vezeti:)
„h) a 85/A. §-ban meghatározott adatokat tartalmazó résznyilvántartás.”
(2) Az Szmtv. a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) A kereskedelmi szálláshelyen vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 6/B. alcímében meghatározott adatait a szállásadó
a szálláshelyre történő bejelentkezéskor a Turizmus tv.-ben meghatározott módon a Kormány által kijelölt
tárhelyszolgáltató tárhelyén rögzíti.
(2) Az (1) bekezdés szerint rögzített adatokat a 75. § (1) bekezdése szerinti célból az idegenrendészeti hatóság
a tárhelyszolgáltatótól közvetlenül, informatikai alkalmazás útján veszi át és azokról nyilvántartást vezet.
(3) Az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a bejelentéstől számított öt évig
kezeli.”

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosítása
10. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv.) 73. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kereskedelmi szálláshelyen vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló harmadik
országbeli állampolgár a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Turizmus tv.) 6/B. alcímében meghatározott adatait a szállásadó a harmadik országbeli állampolgár
szálláshelyre történő bejelentkezésekor a Turizmus tv.-ben meghatározott módon a Kormány által kijelölt
tárhelyszolgáltató tárhelyén rögzíti.”
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(2) A Harmtv. 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerint rögzített adatokat az idegenrendészeti hatóság a tárhelyszolgáltatótól közvetlenül,
informatikai alkalmazás útján veszi át és azokról a tartózkodás jogszerűségének nyomon követése érdekében
nyilvántartást vezet.”
(3) A Harmtv. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101. § Az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár szálláshelyének, lakóhelyének
bejelentésével összefüggő, a 73. § (1) és (2) bekezdésében szereplő adatokat a bejelentéstől számított öt évig kezeli.”
(4) A Harmtv. 94/A. §-ában a „101. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „101. §-ban” szöveg, a ”– természetes
személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével –„ szövegrész helyébe a „– a természetes
személyazonosító adatok, valamint a 73. § (3) bekezdése szerint átvett adatok és a lakcím-azonosító adatok
kivételével –” szöveg lép.

4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCIII. törvény
módosítása
11. §		
Nem lép hatályba a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCIII. törvény 2–4. §-a.

5. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A 4. § (1) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 6. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. § (2) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a 8. §, valamint a 2. és 3. alcím 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. §		
Ez a törvény a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. és 27. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség mértékének megállapítása során a Kormány irányítása
alá tartozó központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolt európai uniós
programokból származó és egyéb uniós bevételek tekintetében előre jelzett bevételei összegét nem kell figyelembe
venni.”
2. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő
(20)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(20) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § 2. pontjával megállapított 172/A. § (2) bekezdése és a 3. §
4. pontjával megállapított 172/A. § (3) bekezdése szerinti mértéket első alkalommal a 2018. szeptember tárgyhónapi
előrejelzéseihez kapcsolódó befizetési kötelezettségre kell alkalmazni.
(21) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 172/A. § (2a) bekezdése szerinti
befizetési kötelezettség mértékének megállapítását első alkalommal a 2018. október 10-éig és a december 10-éig
elkészítendő előrejelzésekhez kapcsolódó befizetési kötelezettségre kell alkalmazni.
(22) A 2019. évi költségvetési évre vonatkozó, a 32. § szerinti elemi költségvetésnek az államháztartási számviteli
kormányrendelet 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti
előirányzatokról szóló és az államháztartási számviteli kormányrendelet 6. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja
szerinti adatszolgáltatások határideje a költségvetési évet megelőző év november 30-a, az államháztartási számviteli
kormányrendelet 6. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti adatszolgáltatás határideje a költségvetési év
február 28-a.”
3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
172/A. § (1) bekezdésében a „havonta adatot” szövegrész helyébe az „évente hat alkalommal – március,
június, szeptember, október, november és december hónapokban – adatot” szöveg,
2.
172/A. § (2) bekezdésében a „3%-a, legfeljebb” szövegrész helyébe a „0,6%-a, legfeljebb” szöveg,
3.
172/A. § (3) bekezdésében a „követő hónap” szövegrész helyébe a „követő, előrejelzéssel érintett hónap”
szöveg és a „második hónaptól” szövegrész helyébe a „második előrejelzéssel érintett hónaptól” szöveg,
4.
172/A. § (3) bekezdésében az „1%-a” szövegrész helyébe a „0,2%-a” szöveg, és
5.
5. mellékletében foglalt táblázat D:5a mezőjében a „fejezetet irányító szerv által jóváhagyott módon
havonta, a hónap 10-éig” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv által jóváhagyott módon a 172/A. §
(1) bekezdésében meghatározott hónapokban, a hónap 10-éig” szöveg
lép.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § 1., 3. és 5. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelete
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely
kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával
és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Beruházások építésügyi hatósági eljárásaiban – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
a Beruházásokkal érintett, az 1. mellékletben felsorolt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is,
amennyiben az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása a végleges telekalakítási engedéllyel megtörtént.
(4) A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele a telekalakítás
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.”
2. §		
Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari
telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. §
(3) és (4) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni
kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 35/2018. (XII. 6.) AM rendelete
az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1–5., 9–11., 13., 14. és 18. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 7., 8., 12., 15., 16. és 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
35/2018. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] megállapított 1. § (6) bekezdését
és 4. számú mellékletét a 2018. III. negyedévre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult, a 35/2018.
(XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
2. §		
A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés c) pontjában, 2. számú melléklet 9.3. pontjában, 7. számú melléklet 7.1. pontjában a „járási
kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
b)
1. § (6) bekezdésében a „12 milliárd forint” szövegrész helyébe a „12,6 milliárd forint” szöveg,
c)
2. § (5) bekezdés e) pontjában a „járási kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1/A. §-a.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet 1/A. §-a.

3. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
6. §

(1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.”
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(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2019. évben rendelkezésre álló keret összege 12 000 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi
ágazatban, 8000 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot pedig vemhes
üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi
ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott
ágazatra a 2019. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2019. évben elvégzett
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben
meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2019. évben
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2018. évben elvégzett
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények
teljesíthetők.”

4. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása
7. §		
A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a tárgyévben elvégzett
szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a tárgyévet megelőző évben elvégzett
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények
teljesíthetők.”

5. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása
8. §		
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret összege 4000 millió Ft, amelynek terhére a tárgyévet
megelőző évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a tárgyévben elvégzett
szolgáltatások támogatása teljesíthető.”
9. §		
Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] 10. §-ával megállapított 8. §
(2) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
10. §		
Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a „4000 millió forint” szövegrész helyébe a „4500 millió
forint” szöveg lép.

6. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása
11. §		
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] a következő 61/C. §-sal egészül ki:
„61/C. § A 14. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017-ben szüretelt szőlőre kiadott és határidőben
első borászati termék származási bizonyítványra át nem váltott szőlő származási bizonyítvánnyal a Hktv. 41. §
szerinti mulasztási bírság megfizetése mellett legkésőbb 2019. január 15-ig lehet kérelmezni az első borászati
termék származási bizonyítvány kiadását.”
12. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésében a „december 15-ig” szövegrész helyébe a „január 15-ig”
szöveg lép.
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7. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek
megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása
13. §		
A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A zöldség-, illetve gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság 2018. december 31-ével
megszűnik, és ahhoz ezt követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok,
illetve kötelezettségek – az Eljárási törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A–64/A. §-ában foglaltak kivételével – nem
kapcsolódnak.”
14. §

(1) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága
(a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal földművelésügyi
igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)”
szöveg lép.
(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 6. § (1a) bekezdésében az „a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 2007. évi
XVII. törvényben” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Eljárási törvény)” szöveg lép.

8. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása
15. §		
A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az e rendelet szerinti támogatási jogosultság 2018. december 31-ével megszűnik és ahhoz ezt
követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek
– a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kéréseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A–64/A. §-ában
foglaltak kivételével – nem kapcsolódnak.

9. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása
16. §

(1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.”
(2) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jogcím finanszírozására a 2019. évben 100 millió forint használható fel.”

10. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása
17. §

(1) A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)
VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.”
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(2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint.”

11. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása
18. §

(1) A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla.”
(2) Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint.”

12. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
19. §		
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„20. ökológiai jelentőségű másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása
után és a következő év első növényének vetése előtt, tárgyév október 1-jéig – a 3. mellékletben felsorolt vagy a 22. §
(2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból – vetett növényállomány, amelyet zöldtrágyának vagy téli
takarónövénynek használnak, és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak vagy bedolgoznak;”
20. §		
A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az a terület, amelyre vonatkozóan a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 1. §-a alapján parlagfű elleni
közérdekű védekezést rendelnek el, a vizsgált támogatási évben nem támogatható.”
(4) A (3) bekezdés szerinti meg nem felelés megállapításához a Kincstár a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szerv által működtetett, a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisból a 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint a vizsgált támogatási év szeptember 15-éig rendelkezésére
bocsátott térinformatikai adatokat veszi figyelembe.
(5) A (3) bekezdés szerinti meg nem felelés adott mezőgazdasági parcella vonatkozásában abban az esetben
állapítható meg, ha az adatbázis szerinti területre a mezőgazdasági parcella területe legalább 3 méterrel úgy nyúlik
túl, hogy a túlnyúlással érintett terület nagysága eléri a 0,03 hektárt.”
21. §		
A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A mezőgazdasági termelő támogatási kérelmében ökológiai gazdálkodásban részt vevő szántóterületekhez
kapcsolódóan kizárólag a tájelem számolható el ökológiai jelentőségű területként.”
22. §		
A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 25. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet szerinti követelmények teljesítése alól mentesül az a mezőgazdasági termelő, akinek)
„b) szántóterülete, állandó gyepterülete és az állandó kultúra által együttesen elfoglalt területe több mint 75%-a
ba) állandó gyepterület,
bb) ideiglenes gyepterület,
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bc) víz alatt álló kultúrával bevetett terület vagy
bd) a ba) és bc) alpontban meghatározottak kombinációja”
(és a fennmaradó szántóterülete nem haladja meg a harminc hektárt.)

13. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása
23. §		
A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
[a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E rendelet alapján a szőlőtermelő a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer
vételárához az 1a–1b. melléklet szerinti mértékben és összegben vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban:
támogatás) vehet igénybe
a) növényegészségügyi megelőzés, illetve
b) növényegészségügyi felszámolás
elvégzéséhez.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező
szőlőtermelő támogatás igénylésére irányuló felhatalmazásával nem szőlőtermelőként támogatást igénylő termelői
szerveződés (a továbbiakban: igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés) az általános forgalmi adóról szóló
törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) értelmében
a) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár;
b) ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár
kerül figyelembevételre.”
24. §

(1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelőnek az (1a) bekezdésben foglalt
adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek az (1b) bekezdésben foglalt
adatot tartalmazó kérelmet tárgyév március 1. és március 31. között kell benyújtania a Magyar Államkincstárhoz
(a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon.
(1a) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő kérelme az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy
középvállalkozás);
b) a szőlőültetvény adatai:
ba) településnév,
bb) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált
kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és
szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);
c) a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke.
(1b) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez az igénylésre felhatalmazott termelői
szerveződés kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő adatai;
b) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy
középvállalkozás);
c) a szőlőültetvény adatai:
ca) településnév,
cb) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált
kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és
szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);
d) a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke.”
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(1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez
a szőlőtermelőnek az (1a) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői
szerveződésnek az (1b) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet a szőlő tárgyévi növényegészségügyi
megelőzési, illetve növényegészségügyi felszámolási célú növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb
tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtania a növényvédelmi hatósághoz a Kincstár által rendszeresített és a honlapján
közzétett nyomtatványon.
(1a) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez
a szőlőtermelő kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:
a) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy
középvállalkozás);
b) növényvédőszeres védekező tevékenység jellege
ba) növényegészségügyi megelőzés,
bb) növényegészségügyi felszámolás;
c) a szőlőültetvény adatai:
ca) településnév,
cb) helyrajzi szám,
cc) szőlőültetvény nagysága (hektár),
cd) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált
kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és
szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag),
ce) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró, csemegeszőlő termelése esetén a növényvédelmi
hatóság által kiállított igazolás a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi
rendeltetésszerű műveléséről;
d) számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó
adatai];
e) növényvédelmi hatóság záradéka.
(1b) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez
az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:
a) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy
középvállalkozás);
b) növényvédőszeres védekező tevékenység jellege
ba) növényegészségügyi megelőzés,
bb) növényegészségügyi felszámolás;
c) a szőlőültetvény adatai:
ca) településnév,
cb) helyrajzi szám,
cc) szőlőültetvény nagysága (hektár),
cd) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált
kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és
szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag),
ce) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró, csemegeszőlő termelése esetén a növényvédelmi
hatóság által kiállított igazolás a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi
rendeltetésszerű műveléséről;
d) számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, A kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), A kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó
adatai];
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e) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő adatai;
f ) növényvédelmi hatóság záradéka.”
(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)
„d) a c) pont szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat – így különösen
bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás – másolatát vagy a számla kiállítójának
nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került
feltüntetésre;”
26. §		
A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a)
1. § q) pontjában, 4. § (1) bekezdés g) pontjának nyitó szövegrészében, 4. § (1) bekezdés g) pont
gd) alpontjában, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
6. alcím címében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában, 7. § (5) bekezdés
nyitó szövegrészében, 7. § (5) bekezdés a) pontjában, 7. § (7) és (8) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés nyitó
szövegrészében, 8. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 8. § (3) bekezdésében a „támogatási kérelem”
szövegrész helyébe a „kifizetési kérelem” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Agrárminisztérium” szöveg,
c)
4. § (1) bekezdés g) pontjában, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés a) pontjában,
6. § (3)–(5) bekezdésében, valamint 7. § (2) bekezdésében a „megelőzési támogatás igénybevételére
vonatkozó kérelem” szövegrész helyébe a „támogatási kérelem” szöveg,
d)
4. § (8) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés f ) pontjában, 7. § (4)–(8) bekezdésében,
valamint 8. § (3) bekezdésében a „támogatási kérelmet” szövegrész helyébe a „kifizetési kérelmet” szöveg,
e)
5. § (4) bekezdésében a „2a–2b. mellékletben” szövegrész helyébe a „7. § (1a) és (1b) bekezdésében” szöveg,
f)
5. alcím címében a „növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételére vonatkozó kérelem”
szövegrész helyébe a „támogatási kérelem” szöveg,
g)
6. § (2) bekezdésében a „megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelemben” szövegrész helyébe
a „támogatási kérelemben” szöveg,
h)
6. § (3) és (5) bekezdésében a „megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet” szövegrész
helyébe a „támogatási kérelmet” szöveg,
i)
7. § (3) bekezdésében a „támogatási kérelemhez” szövegrész helyébe a „kifizetési kérelemhez” szöveg,
j)
7. § (4) és (6) bekezdésében a „támogatási kérelemben” szövegrész helyébe a „kifizetési kérelemben” szöveg,
k)
7. § (9) és (10) bekezdésében a „támogatási kérelmekben” szövegrész helyébe a „kifizetési kérelmekben”
szöveg,
l)
8. § (1) bekezdésében a „3. melléklet szerinti adattartalommal” szövegrész helyébe a „7. § (1a) és
(1b) bekezdése szerinti adattartalommal” szöveg,
m)
9. § (2) bekezdés a) pontjában a „támogatási kérelmekkel” szövegrész helyébe a „kifizetési kérelmekkel”
szöveg
lép.
27. §

(1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

28. §		
Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja.

14. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása
29. §		
Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1500 millió forint összegig nyújtható
a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint.
(1a) A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben
meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl.”
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30. §		
A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása
31. §		
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 21/2017.
(IV. 26.) FM rendelet] 1. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. végső kedvezményezettek: az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások, általános iskolai tanulók,
sajátos nevelési igényű óvodások és sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók együttesen.”
32. §		
A 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje minden esetben a kérelmező.”
33. §		
A 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet
a)
4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés j) és q) pontjában,
11. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a „kedvezményezettek” szövegrész helyébe a „végső
kedvezményezettek” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés j) pontjában, 11. § (4) bekezdésében a „kedvezményezett”
szövegrész helyébe a „végső kedvezményezett” szöveg,
c)
4. § (4) bekezdésében a „kedvezményezettenként” szövegrész helyébe a „végső kedvezményezettenként”
szöveg,
d)
13. § (2) bekezdés b) pontjában, 14. § (6) bekezdésében a „kedvezményezett” szövegrészek helyébe a „végső
kedvezményezett” szöveg
lép.
34. §		
Hatályát veszti a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1. § 3. pontja.

16. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet
módosítása
35. §		
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet [a továbbiakban:
29/2017. (VI. 7.) FM rendelet] 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A program célja szerint a végső kedvezményezettek a tanulók.
(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.”
36. §		
A 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A számlát vagy gyűjtőszámlát a fenntartó részére kell kiállítani. Ha a köznevelési intézmény a gazdálkodását
önállóan végzi (önálló költségvetési szerv), és a 8. § szerinti megállapodásban, módosított megállapodásban
rögzítésre került, akkor a számlát vagy gyűjtőszámlát a köznevelési intézmény részére kell kiállítani.”
37. §		
A 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet
a)
1. § 2. pontjában a „kedvezményezett tanulók” szövegrész helyébe a „végső kedvezményezett tanulók”
szöveg,
b)
2. alcím címében a „kedvezményezettjei és jogosultjai” szövegrész helyébe a „kedvezményezettje és
a program végső kedvezményezettje” szöveg
c)
8. § (2) bekezdésében a „kedvezményezettek” szövegrész helyébe a „végső kedvezményezett tanulók” szöveg
lép.
38. §		
Hatályát veszti a 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 4. mellékletében foglalt Megállapodás 8. pontja.
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17. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása
39. §		
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.)
FM rendelet] a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] hatályon kívül helyezett
16. § (9) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell
alkalmazni.”
40. §		
Hatályát veszti az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (9) bekezdése.

18. A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben
keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló
65/2017. (XII. 22.) FM rendelet módosítása
41. §		
A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk
kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet
6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben
meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl.”

19. Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet
módosítása
42. §		
Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében a „2 949 462 000 Ft” szövegrész helyébe a „3 244 408 000 Ft” szöveg, a „30 000 Ft
támogatás” szövegrész helyébe a „33 000 Ft támogatás” szöveg,
b)
9. § (1) bekezdésében a „2 336 229 000 Ft” szövegrész helyébe a „2 569 852 000 Ft” szöveg, a „30 000 Ft
támogatás” szövegrész helyébe a „33 000 Ft támogatás” szöveg
lép.

20. Záró rendelkezések
43. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 6. § (2) bekezdése, 7. és 8. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17. § (2) bekezdése, 18. § (2) bekezdése, valamint 29. és
30. §-a, valamint a 4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez
1. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

1.

„4.

[A

B

Baromfi megnevezése

Időszak

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa

C
Támogatási keret
(millió Ft)]

I. negyedév

708,64

II. negyedév

1776,70

III. negyedév

1753,24

IV. negyedév

291,42”

2. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő
mező lép:
[Támogatási keret
(millió Ft)]

12 600

(Összesen)

2. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez
„1a. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez

Támogatás összege és mértéke nem körülhatárolt területen található szőlőültetvényen elvégzett
növényegészségügyi megelőzés esetén
A
Hasznosítás
kódja

B
Szőlőültetvény hasznosítása

C

D

Támogatás összege

Támogatás mértéke

(Ft/ha)

(%)

1.

Borszőlő

2.

Csemegeszőlő

3.

Kísérleti szőlő

4.

NÉBIH által prebázis, bázis
vagy certifikált kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba
vett nemes és alany szaporító
alapanyag

legfeljebb 12 000 forint

5.

NÉBIH által standard
kategóriájúként elismert és
nyilvántartásba vett nemes és
alany szaporító alapanyag

legfeljebb 12 000 forint,
de kérelmenként maximum
240 000 forint

6.

Szőlőoltvány-iskolában nevelt
és szőlőültetvény létesítésére
alkalmas ültetési anyag

legfeljebb 12 000 forint

legfeljebb 12 000 forint,
de kérelmenként maximum
240 000 forint
a kijuttatott növényvédőszer
vételárának 75%-a,
illetve – amennyiben
a növényvédőszert a gépi
bérmunka-szolgáltatást végző
vásárolja meg és juttatja ki,
úgy – a gépi bérmunkaszolgáltatás ellenértékének
75%-a

”
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3. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez
„1b. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez

Támogatás összege és mértéke körülhatárolt területen található szőlőültetvényen elvégzett
növényegészségügyi felszámolás esetén
A
Hasznosítás
kódja

B

C

D

Támogatás összege

Támogatás mértéke

(Ft/ha)

(%)

legfeljebb 12 000 forint

a kijuttatott növényvédőszer
vételárának 75%-a,
illetve – amennyiben
a növényvédőszert a gépi
bérmunka-szolgáltatást végző
vásárolja meg és juttatja ki,
úgy – a gépi bérmunkaszolgáltatás ellenértékének
75%-a

Szőlőültetvény hasznosítása

1.

Borszőlő

2.

Csemegeszőlő

3.

Kísérleti szőlő

4.

NÉBIH által prebázis, bázis
vagy certifikált kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba
vett nemes és alany szaporító
alapanyag

5.

NÉBIH által standard
kategóriájúként elismert és
nyilvántartásba vett nemes és
alany szaporító alapanyag

6.

Szőlőoltvány-iskolában nevelt
és szőlőültetvény létesítésére
alkalmas ültetési anyag
”

4. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez
„2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága
A
1.

Baromfi megnevezés-csoport

B
Támogatási keret
(millió Ft)

2.

étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk

1180

3.

tenyészliba

90

4.

tenyészkacsa

90

5.

tenyészpulyka

140

6.

Összesen

1500
”
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2018/3. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5030/2018/3.
A tanács tagjai: Dr. Patyi András, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró
Az indítványozó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac utca 54.)
Az indítványozó képviselője: Dr. Fazakasné Dr. Veszprémy Anna jogtanácsos (4024 Debrecen, Piac utca 54.)
Az érintett önkormányzat: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.)
Az ügy tárgya: rendeletalkotási kötelezettség elmulasztása

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–

–

–
–
–

megállapítja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Hajdúszoboszló város
kiemelt turisztikai övezetének településképi védelméről szóló 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete
törvénysértő, ezért azt kihirdetése napjára visszamenőleges hatállyal, 2018. március 1-jével megsemmisíti;
megállapítja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében előírt rendeletalkotási kötelezettségét elmulasztotta,
mert nem alkotta meg Hajdúszoboszló város településképi rendeletét;
felhívja a képviselő-testületet, hogy jogalkotási kötelezettségének 2019. március 31-ig tegyen eleget;
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) 2018. augusztus 6-án indítványt nyújtott
be a Kúria Önkormányzati Tanácsához, melyben kérte a Hajdúszoboszló város kiemelt turisztikai övezetéről,
valamint annak védelméről szóló 5/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) jogszabállyal való
összhangjának felülvizsgálatát, a jogszabálysértés megállapítását és a rendelet megsemmisítését. Kérte továbbá
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében előírt
rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását, és határidő tűzésével az önkormányzat kötelezését
arra, hogy az előírt eljárásrend betartásával teljes körű településképi rendeletet fogadjon el.
[2] Előadta, hogy az önkormányzat a Tktv.-ben előírt határidőben, 2017. december 31. napjáig nem fogadta
el a településképi rendeletet. Az indítványozó szakmai segítségnyújtásban 2018. február 28-i határidővel
kezdeményezte a rendeletalkotási kötelezettség teljesítését. A 2018. március 26-i jegyzői tájékoztatás szerint
a képviselő-testület nem fogadott el településképi arculati kézikönyvet, illetve településképi rendeletet. A városi
főépítész közreműködésével készült Ör.-t a képviselő-testület a 2018. február 22-i ülésén alkotta meg.
[3] Az indítványozó az Ör.-ben feltárt jogsértések és jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt 2018. április 18-án
törvényességi felhívással fordult az önkormányzat felé, melyben kérte, hogy a képviselő-testület 2018. május 31.
napjáig a törvénysértést szüntesse meg. Az előírt határidőt a polgármester kérelmére 2018. július 10-ig
meghosszabbította.
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[4] Hajdúszoboszló város jegyzőjének tájékoztatása szerint a képviselő-testület a 129/2018. (VII. 5.) számú határozatával
a törvényességi felhívással nem értett egyet, a törvényességi felhívásban megadott határidő lejártáig a feltárt
jogszabálysértéseket nem szüntette meg.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[5] Az indítványozó szerint az Ör. ellentétes a Tktv. 4. § (1) bekezdésével, mert települési rendelet jogszerűen nem
alkotható meg településképi arculati kézikönyv elfogadása nélkül.
[6] Az Ör. sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdését, mert annak
elfogadása előtt nem készült előzetes hatásvizsgálat. A 2018. február 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről
készült jegyzőkönyv nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
az önkormányzat felmérte volna a szabályozás várható következményeit.
[7] Az Ör. előkészítése során a partnerségi véleményeztetés is elmaradt, erre vonatkozó adatot a képviselő-testületi
jegyzőkönyv nem rögzített. A polgármester nem gondoskodott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A. § (6) bekezdésében
előírt államigazgatási szervekkel történő véleményeztetésről. Az Ör. tervezete nem került feltöltésre a Lechner
Tudásközpont egyeztetési felületére.
[8] Az Ör. a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésébe ütközően nem a település teljes közigazgatási területére, csupán
annak egy kiemelt területére vonatkozóan tartalmaz szabályokat.
[9] Az önkormányzat az Ör. elfogadásával nem tett hiánytalanul eleget a Tktv. 12. § (2) bekezdésében előírt
rendeletalkotási kötelezettségének, az Ör. a Korm. rendelet 22/A. § (1) bekezdésével ellentétesen nem tartalmazza
szövegesen és rajzi mellékletben a településképi arculati kézikönyv alapján a településképi szempontból
meghatározó területeket, továbbá a kötelezően szabályozandó tárgyköröket.
[10] Az Ör. 7. § (2) bekezdése felhatalmazás hiányában írt elő bontási kötelezettséget, elvonva ezzel a polgármester
Tktv. 11. §-ában szabályozott településképi kötelezési, és az építésügyi hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 67. §-ában biztosított hatáskörét.
[11] Az Ör. sérti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási
törvény) 32. §-át, mert a kihirdetése és hatálybalépése között nem telt el legalább harminc nap.
[12] Az indítványozó a fentiek alapján kérte, hogy a Kúria az Ör. jogszabálysértő voltát állapítsa meg és semmisítse meg,
valamint határidő tűzésével hívja fel az önkormányzatot jogalkotói kötelezettségének teljesítésére.
[13] A Kúria önkormányzati tanácsa a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)
140. § (1) bekezdése alapján a 42. § (1) bekezdése értelmében hívta fel az érintett önkormányzatot az indítványra
vonatkozó nyilatkozata előterjesztésére.
[14] Az önkormányzat védiratot nem terjesztett elő.

A Kúria önkormányzati tanács döntésének indokolása
[15] Az indítvány megalapozott.
[16] Az Alaptörvény 32. cikk (1)–(2) bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza fel
a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra. E rendelkezés szerint „[f ]eladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve a törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot”. A 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy „az önkormányzati rendelet más
jogszabállyal nem lehet ellentétes.”
[17] Az Alaptörvény 32. cikk (4) bekezdése alapján „[a] helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését
követően haladéktalanul megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal
az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, kezdeményezheti
a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.”
[18] A Kúria Önkormányzati Tanácsa előjáróban az alábbiakat rögzíti:
[19] Az Önkormányzati Tanács az önkormányzati rendelet törvényességét a hatályos törvényekhez és más jogszabályhoz
méri. A Köf.5031/2012/11. számú határozatában (MK 2012. évi 76. szám) lefektetett hatáskör-értelmezése szerint
feladata a normakontroll eljárás sajátosságaira tekintettel elsődlegesen az, hogy „az önkormányzati normákat
a törvényekkel összhangba hozza, illetőleg – az új jogalkotást tekintve – összhangban tartsa” (megismételve
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a Köf.5023/2012/9. és Köf.5001/2013 számú határozatban). Erre figyelemmel a kormányhivatali indítvány
megalapozottságát nem az Ör. megalkotásakor, hanem az indítvány elbírálásakor hatályos joganyag és
az Alaptörvény rendelkezéseire figyelemmel vizsgálta.
I.
[20] 1. Az önkormányzat az indítványban támadott Ör.-t „az épített környezet minőségének javítása, a kedvezőbb
városkép kialakítása” érdekében alkotta meg. A rendelet szabályozási tárgya a településkép védelme.
[21] A Tktv. 2. § (1) bekezdésében rögzített fogalmi meghatározás szerint a településkép védelme „a település vagy
településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti,
táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzése vagy kialakítása”. A településkép-védelem
a Tktv.-ben megvalósul a helyi jogalkotásban, a településképi rendeletben, a részletes szakmai követelményekben
és az ösztönzésben, a településképi arculati kézikönyv által, és a településkép-érvényesítési eszközökben, amikor
az önkormányzat meghatározza, mely esetekben és mely eszközöket kívánja alkalmazni a településkép védelme
érdekében.
[22] A Tktv. 2. § (2) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat, a főváros esetében a kerületi önkormányzat,
a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban
együtt: önkormányzat) a településkép védelmét – a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó terület
kivételével – önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)
a)
településképi követelmények meghatározásával,
b)
településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
c)
önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
jogszabályban meghatározott módon biztosítja.”
[23] A településképi követelményeket a Tktv. 2. § (3) bekezdése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik
sajátos jogintézményének minősíti, melynek részletes tartalmi kereteit a Tktv. 3. § (2) bekezdésére figyelemmel
a Korm. rendelet határozza meg.
[24] A Korm. rendelet V. fejezet 17. alpontjában „A településképi rendeletre vonatkozó általános szabályok” között
található 22. § (1) bekezdése előírja, hogy „[a] településképi rendelet – a 23. §-ban a fővárosra vonatkozó kivételekkel
– a település teljes közigazgatási területére készül.”
[25] Az indítvány szerint a rendeletet az önkormányzat a Tktv. fenti rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása mellett
alkotta meg.
[26] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az önkormányzat az Ör. hatályát – ahogyan arra már a rendelet
címe is utal – a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésébe ütköző módon határozta meg, mivel a rendelet szabályozása
a 2. §-ban írtak szerint „a településképi szempontból meghatározó területre, a Mátyás király sétány és környezetére
(Fürdő utca, Sport utca, Pápay-Vajna utca, Damjanich utcákkal határolt terület)” terjed ki. Ez önmagában a rendelet
egészét érintő olyan súlyú jogsértés, amely megalapozza az Ör. megsemmisítését.
[27] 2. Az indítvány szerint az önkormányzat a településképi rendelet előkészítése során is számos jogszabályi előírást
sértett meg. A Kúria Önkormányzati Tanácsa ennek kapcsán a következőket állapította meg.
[28] A Tktv. 4. § (1)–(2) bekezdése előírja, hogy a településképi rendelet elkészítését megelőzően, annak „szakmai
megalapozása érdekében” településképi arculati kézikönyv készül, mely „a települések természeti és épített
környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és
értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”
[29] Az indítványozó által csatolt 2130-2/2018. számú jegyzői tájékoztatás szerint az állapítható meg, hogy
az önkormányzat a településképi rendelete megalkotása előtt nem hozott normatív határozatot a településképi
arculati kézikönyv jóváhagyásáról, elismerve azt, hogy az önkormányzat „jelenleg mulasztásos törvénysértésben
van” az eljárás elhúzódása miatt. Ezen tényt cáfoló adatot a 2018. február 22-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
sem tartalmaz. Mindezek azt támasztják alá, hogy a településképi arculati kézikönyv hiányában elfogadott Ör.
a Tktv. 4. § (1) bekezdésével is ellentétes, mely törvénysértés attól függetlenül megvalósult, hogy ez az állapot
milyen okok miatt következett be.
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[30] 3. Az indítványozó szerint az önkormányzat az Ör. elfogadása előtt nem mérte fel a szabályozás várható
következményeit, ezért a rendelet a Jat. 17. § (1) bekezdésébe ütközik.
[31] A Jat. 17. § (1) bekezdése a minél megalapozottabb jogszabály-előkészítés érdekében nagy hangsúlyt
helyez a jogszabályok előkészítése körében a hatásvizsgálatra, amit kiterjeszt az önkormányzati rendeletek
előkészítésére is. Kimondja, hogy „[a] jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről … [ö]nkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell.”
[32] A Jat. fenti rendelkezése is a jogszabály-előkészítéshez kapcsolódik. A normakontrollt ellátó bíróságoknak, így
az Alkotmánybíróságnak és a Kúria Önkormányzati Tanácsának is egybecsengő a gyakorlata a tekintetben,
hogy a jogalkotási eljárásban nem minden szabály megsértése vezet az adott norma megsemmisítésére.
Csak a jogalkotási eljárás garanciális szabályainak be nem tartása vonja maga után a legerősebb szankciót,
a jogszabály hatályon kívül helyezését [Lásd pl. a 29/1997. (IV. 29.) AB határozatot, ABH 1997, 122., vagy
a Köf.5.055/2013/9. számú határozatot].
[33] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről a 2018. február 22-én
megtartott testületi ülés jegyzőkönyve információt nem tartalmaz, és egyéb dokumentációt a normakontroll iránti
eljárásban sem nyújtott be az önkormányzat, amellyel igazolni tudná a Jat. 17. § (1) bekezdésében írt kötelezettsége
teljesítését.
[34] Figyelemmel arra, hogy jelen ügyben nem csak a Jat. 17. § (1) bekezdését sértette meg az önkormányzat
a jogszabály előkészítése során, nem volt alkalmazható a Kúria ebben a kérdésben kialakított azon gyakorlata, mely
szerint „a Jat. 17. § (1) bekezdésben foglalt hatásvizsgálat elmaradása önmagában nem ad alapot az önkormányzati
rendelet megsemmisítésére, a jogszabály előkészítőjéhez címzett előzetes hatásvizsgálat elmaradása vagy nem
kielégítő volta nem tekinthető a jogalkotási eljárás garanciális rendelkezésének, ennek megsértése nem vezet
a norma megsemmisítésére.” (lásd a Köf.5026/2016. számú határozatot)
[35] 4. A Tktv. 5. § (3) bekezdése előírja, hogy a kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni
kell – kormányrendeletben meghatározott módon – a széles körű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság
biztosításáról.
[36] A Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése a polgármester feladatává teszi a partnerségi
véleményeztetést. Az előkészítési szakban a polgármester a kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének
megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében tájékoztatja a partnereket, majd az elkészült kézikönyvet
és településképi rendeletet vagy ezek módosítását – a széles körű nyilvánosság biztosításával – partnerségi
véleményezésre bocsátja a 29/A. § (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja szerint. A településképi rendeletet
véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a világörökségi egyeztetési szakterület
tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület
tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalának, honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszternek.
[37] A Korm. rendelet 43/A. § (2) és (6) bekezdései szerinti államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a (9) bekezdés
alapján a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik, melyről a polgármester
gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltése útján.
A digitális egyeztetési felületen keresztül biztosítani kell legalább a kézikönyv és a településképi rendelet
elérhetőségét, véleményezését és a kidolgozásért felelős szerv számára a vélemények elérését.
[38] A véleményeztetési eljárás fentiekben ismertetett szabályai betartása az Ör. megalkotása során rendelkezésre álló
iratok alapján nem igazolt, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványban megjelölt Tktv. 5. § (3) bekezdése
és a Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdése megsértését is megállapította.
[39] 5. A településképi rendelet tartalmi követelményeivel összefüggésben az indítványozó a Tktv. 12. § (2) bekezdésére
hivatkozott, melynek az önkormányzat az Ör. elfogadásával hiánytalanul nem tett eleget.
[40] A Tktv. 12. § (2) bekezdésében „Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy
– a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi
településkép-védelem alatt álló terület kivételével – a településképi rendeletben állapítsa meg
a)
a településképi követelményeket,
b)
az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát,
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c)

a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó
részletes szabályokat,
d)
azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek
megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti,
e)
azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem
kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését
településképi bejelentési eljáráshoz köti,
f)
a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a törvény
keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,
g)
a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által
megengedett eltéréseket,
h)
a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös
formai (műszaki) követelményeit.”
[41] A felhívott törvényi rendelkezés a települési önkormányzat tekintetében felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaz
a településképi rendelet megalkotására, meghatározva a kötelezően szabályozandó tárgyköröket. Az indítványozó
szerint az Ör. hiányos, mert a Korm. rendelet 22/A. § (1) bekezdésével ellentétesen sem szövegesen, sem rajzi
mellékletében nem tartalmazza a kézikönyv alapján a településképi szempontból meghatározó területeket.
[42] Az előzőekben már megállapítást nyert, hogy a településképi arculati kézikönyv nem készült el, melynek
következtében az Ör.-ben nem volt mód a város egészére kiterjedő, a Tktv. 12. § (2) bekezdésében előírt teljes körű
szabályozásra. Az indítványozó jelzése alapján írt jegyzői tájékoztató levél is rögzíti, hogy a rendelet „kimondottan
nem az egész településre készült, hanem egy ideiglenes, áthidaló megoldásként a város egészére kiterjedő
településképi arculati kézikönyv és rendelet megszületéséig.”
[43] A Kúria megállapította továbbá, hogy az Ör. 7. § (2) bekezdése több okból is jogszabálysértő rendelkezést tartalmaz.
Egyrészt felhatalmazás hiányában írja elő az építési engedély nélkül létesített vagy e rendelet rendelkezéseinek
nem megfelelő építmények, elárusítóhelyek és telepített eszközök bontási kötelezettségét, másrészt elvonja
polgármesternek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 67. §-ában és a Tktv. 11. §-ában szabályozott
településképi kötelezési eljárásban biztosított hatáskörét.
[44] 6. A Stabilitási törvény 32. §-a előírja, hogy „[f ]izetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét
bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály
kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”
[45] Az Ör. 6. §-a településképi bírság fizetési kötelezettséget ír elő a településképi eljárásban hozott döntés megszegése
esetén. A rendeletet az önkormányzat 2018. február 22-én hirdette ki, melyet az Ör. 7. § (1) bekezdésében
a Stabilitási törvény 32. §-ába ütközően 30 napon belül, 2018. március 1-jén léptette hatályba.
[46] A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy az Ör. ellentétes a Jat., a Tktv., a Korm. rendelet és a Stabilitási törvény
felhívott rendelkezéseivel, ezért azt a Kp. 146. § (1) bekezdése alapján a hatálybalépése napjára visszamenőlegesen
megsemmisítette.
II.
[47] A jelen eljárásban az indítvány az Ör. megsemmisítése mellett alapvetően az érintett önkormányzat rendeletalkotási
kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányult.
[48] A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának vizsgálatára a Kúriának
hatáskört a Bszi. 24. § (1) bekezdés g) pontja és az Mötv. 137. § (1) bekezdése teremt.
[49] A Kúria a fentiekben megállapította, hogy a helyi jogalkotó irányába a Tktv. 12. § (2) bekezdése egyértelműen
szabályozási kötelezettséget határoz meg. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy
a településképi védelemre vonatkozó törvényi kötelezettségét mellőzze, illetve a jogszabály előkészítése során
egyes eljárási lépések között szabadon válogasson. Az önkormányzat a törvény által kötelezően meghatározott
feladat- és hatáskörében köteles eljárni, és ez vonatkozik a jogszabályalkotási kötelezettségére is. A törvénysértőnek
bizonyult Ör. megalkotásával ezen törvényi kötelezettségét Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselőtestülete nem tett teljesítette, ezért a Kúria a Kp. 149. § (1) bekezdése alapján jelen határozatában határidő tűzésével
elrendelte, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.
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A döntés elvi tartalma
[50] Az önkormányzat szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a településképi védelemre vonatkozó
törvényi kötelezettségét mellőzze, a településképi törvényben előírt szabályozandó tárgykörökben a település
teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet megalkotására köteles. A településképi rendelet
előkészítésének szakaszában nem válogathat szabadon az egyes eljárási lépések betartása között.

Záró rész
[51] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
[52] A Kp. 141. § (4) bekezdése szerint önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban
a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségüket maguk viselik.
[53] A Magyar Közlönyben történő közzététel a Kp. 146. § (2) bekezdésén, a helyben történő közzététel a Kp. 142. §
(3) bekezdésén alapul.
[54] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2018. november 20.
Dr. Patyi András s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Horváth Tamás s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 513/2018. (XII. 6.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval
egyetértésben tett javaslatára – az Edutus Egyetemen Némethné dr. Gál Andrea Ilona főiskolai tanárt
a 2018. december 1. napjától 2021. november 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok
ellátásával.
Budapest, 2018. november 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 26.
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/05006-2/2018.

A Kormány 1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Sportesemények Szervezéséért,
Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Társaság) közreműködésével megrendezze a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokságot (a továbbiakban:
Világbajnokság) Magyarországon;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján, az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon
a Társaság 3 000 000 forint összegű jegyzett tőkével és 50 000 000 forint összegű tőketartalékkal
történő megalapításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. pont szerint megalakult
Társaságban fennálló társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének
gyakorlójaként a Nemzeti Sportközpontok kerüljön kijelölésre;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Társaság megalapításának cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően azonnal
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4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez
a)
a 2018. évben szükséges legfeljebb 150 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi
költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport
támogatása jogcímcsoport javára,
b)
a 2019. évben szükséges legfeljebb 923 955 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi
költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében 2019. február 15.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez
szükséges, a 4. pontban meghatározott állami támogatással kapcsolatosan a 2018. évi forrás terhére a Szövetséggel,
a 2019. évi forrás terhére a Társasággal a támogatási jogviszony létesítéséről oly módon, hogy a Szövetséget és
a Társaságot a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a költségvetési támogatások biztosítását követően azonnal
6. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján a Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.
Felelős:
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről
A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
172/A. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. az Ávr. 172/A. § (2) bekezdése alapján a 2017. évre vonatkozóan megállapított befizetési kötelezettség összegét
az 1. melléklet szerint állapítja meg;
2. az Ávr. 172/A. § (3) bekezdése alapján a 2018. évben a január–augusztus hónapokra vonatkozóan, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezet részére megállapított befizetési kötelezettséget elengedi.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz
Csökkentett befizetési
Fejezet

kötelezettség összege
(forint)

1.

Igazságügyi Minisztérium

2.

Miniszterelnökség

101 674
27 642 337

3.

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

4.

Agrárminisztérium (Földművelésügyi Minisztérium)

15 461

5.

Honvédelmi Minisztérium

14 940 667

6.

Belügyminisztérium

64 600 488

7.

Pénzügyminisztérium (Nemzetgazdasági Minisztérium)

46 159 883

8.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

9.

Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

9 420 647

4 600 679
94 540 333

10. Országos Atomenergia Hivatal

213 043

11. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

375 346

12. Külgazdasági és Külügyminisztérium

10 039 540

13. Uniós fejlesztések
14. Emberi Erőforrások Minisztériuma
15. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
16. Összesen:

0
145 113 286
361 112
418 124 496

A Kormány 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok
módosításáról
A Kormány
1.
a)

kiemelt célja Makovecz Imre életműve gondozásával összefüggésben a már folyamatban lévő egyes
projektek és építési beruházások teljes körű megvalósítása, valamint
b)
egyetért Makovecz Imre életműve gondozásának 2021–2023. évek között történő folytatásával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
az 1. pont b) alpontjában meghatározott feladat végrehajtása érdekében, a Makovecz Imre Alapítvány
bevonásával vizsgálja meg a Makovecz Imre életművét képező egyes magántulajdonú ingatlanok
felújításában való állami szerepvállalás lehetőségét, és az ingatlanokkal kapcsolatban gondoskodjon
épületfelmérés és megelőző épületdiagnosztikai vizsgálat elvégzéséről,
b)
a 2. pont a) alpontjában foglaltak teljesítését követően dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az épületek
felújításával kapcsolatos beruházások koncepcióját, ütemezését és költségtervét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. május 31.
3. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat 12. pont d) alpontjában foglalt célból rendelkezésre bocsátott 2019. évi forrás terhére
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá
tartozó támogatást nyújtson;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során
4. a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő
egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat 1. mellékletében foglaltaktól eltérően a jelen
kormányhatározat 1. melléklete szerinti fejlesztéseket támogatja;
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5.
a)

b)

c)

d)

e)

egyetért azzal, hogy a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további
intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.)
Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat
módosításáról szóló 2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott, Makó Város
Önkormányzata által megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése
két ütemben, az eredeti Makovecz-tervek szerinti bővítésként (a továbbiakban: Beruházás I.) és egy új
uszodakomplexum felépítésével (a továbbiakban: Beruházás II.) valósuljon meg,
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az a) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében
a Makovecz Imre Alapítvány bevonásával az ország- és településképi arculat biztosítása érdekében tekintse
át, és szükség szerint vizsgálja felül a fejlesztés terveit,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 75. Makó Városi Termál- és
Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás I. megvalósítása érdekében a Miniszterelnökséget vezető
miniszter országképi és településképi arculattal kapcsolatos véleménye alapján, a belügyminiszter és
az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon
da)
1 564 800 000 forint rendelkezésre állásáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása,
egyéb fejlesztési támogatások alcím, 75. Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum)
fejlesztése jogcímcsoport javára, mely összegből 1 518 525 000 forint a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet terhére kerül biztosításra,
db)
1 277 800 000 forint rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben,
dc)
1 051 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben,
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a da) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a db) és a dc) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás II. megvalósítása érdekében a Miniszterelnökséget vezető
miniszter országképi és településképi arculattal kapcsolatos véleménye alapján, a belügyminiszter és
az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon
ea)
1 511 800 000 forint rendelkezésre bocsátásáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, mely összegből 1 458 975 000 forint
a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet terhére kerül biztosításra,
eb)
1 901 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben,
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ec)

1 787 200 000 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az ea) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
az eb) és az ec) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz
Összeg (Ft)

Település

Projekt

Támogatott

Bagod

Faluház felújítása

Önkormányzat

40 000 000

Bak

„Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér – Faluház” felújítása, korszerűsítése

Önkormányzat

97 000 000

Budapest

Rákoskert, “Mennybemenetel”
Ökomenikus templom építése

Rákoskerti Templom Alapítvány
és Rákoscsabai Református
Egyházközség

920 000 000

Budapest

Bartók Béla három színpadi művéhez
készült díszlettervek rekonstrukciója

Magyar Állami Operaház

50 000 000

Budapest

Pesterzsébeti Református Templom

Budapest, Pesterzsébet,
Szabótelepi Református
Egyházközség

400 000 000

Csíkszereda

Kápolna építése a Tolvajos tetőre

Csíksomlyó Közbirtokosság

50 000 000

Dobogókő

„Zsindelyes Vendégház” (síház) felújítása

Lőrincz László/Dobogókőért
Közhasznú Alapítvány

80 000 000

Jászkísér

Művelődési ház felújítása

Önkormányzat

190 000 000

Kakasd

„Faluház/Tájház” felújítása

Önkormányzat

406 000 000

Kolozsvár

Református templom bővítés, befejezés

Erdélyi Református
Egyházkerület

90 000 000

Makó

„Hagymaház” felújítás és kapcsolódó
beruházások (Páger mozi és
Rendezvényház rekonstrukciója)

Önkormányzat

730 000 000

Makó

József Attila Városi Könyvtár bontása/
építése és környezetének rehabilitációja

Önkormányzat

2 660 000 000

Mártély

Boldogasszony házacska építése

Önkormányzat

47 000 000

Mátészalka

Képes Kávéház építése

Önkormányzat

200 000 000

Neszmély

Launai Miklós Református Iskola felújítása

Önkormányzat/Dunántúli
Református Egyházkerület

274 000 000

Paks

Római katolikus templom felújítása

Római Katolikus Egyház

150 000 000

Sárospatak

Művelődési Ház és Könyvtár felújítása

Sárospataki Művelődési Ház és
Könyvtár

Sárospatak

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
felújítása és bővítése

Önkormányzat

(a 2016–2019. évi forrás terhére)

2 050 000 000
400 000 000
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Sárospatak

Ivókutak rekonstrukciója

Önkormányzat

10 000 000

Siófok

Evangélikus templom felújítása

Siófoki Evangélikus
Egyházközség

98 000 000

Solymár

Waldorf óvoda felújítása

Szabad Waldorf Nevelésért
Alapítvány

30 000 000

Százhalombatta

Római katolikus templom felújítása és
bővítése

Római Katolikus Egyház

215 000 000

Szeged-Szőreg

Kápolna építése

Római Katolikus Egyház
Szeged-Csanádi Egyházmegye

115 000 000

Szigetvár

Vigadó épületének felújítása,
funkcióbővítés II. ütem

Önkormányzat

300 000 000

Temesvár

„Új Ezredév” Református Központ
építésének befejezése

Temesvári Református
Egyházközség

400 000 000

Visegrád

Feketehegyi Kápolna építése

Pilisi Parkerdő Zrt.

25 000 000

Visegrád

Magyar László tornacsarnok felújítása,
korszerűsítése

Önkormányzat

413 000 000

Zalaegerszeg

Boldogasszony kápolna építése
a Gébárti tónál

Önkormányzat

100 000 000

Zalaszentlászló

Faluház és szállásépület felújítása,
óvodával bővítése

Önkormányzat

480 000 000

Összesen

11 020 000 000

A Kormány 1649/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Kaposváron létesítendő, ipari befektetésekhez tervezett oktatási és
innovációs műhely létrehozásához szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 12.) Korm. határozat 11. pontjára –
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a Kaposvári ipari park területei fejlesztésének (a továbbiakban:
Fejlesztés) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával,
és azzal, hogy a Fejlesztés mindösszesen 500 000 000 forint összegű költségvetési támogatással valósuljon meg,
az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:
a)
a 2018. évi forrásigény 228 815 900 forint,
b)
a 2019. évi forrásigény 271 184 100 forint;
2. egyetért azzal, hogy a Fejlesztés megvalósításához a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Önkormányzat
támogatási kérelme alapján a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére 228 815 900 forint költségvetési támogatást biztosítson,
továbbá a költségvetési támogatás felhasználására és az elszámolás részletes feltételeinek meghatározására
az Önkormányzat részére támogatói okiratot adjon ki, valamint a támogatói okirat kiadását követően a költségvetési
támogatást az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont b) alpontja szerinti forrásigény a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön
biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. január 15.
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4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Fejlesztés tekintetében a Fejlesztést finanszírozó támogatás
nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
a Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion
újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről
A Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének teljes körű
megvalósítása érdekében a Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Vasas Sport
Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének megvalósításához szükséges – az Emberi Erőforrások
Minisztériumát terhelő 8 726 835 forint tranzakciós illetéket is figyelembe véve – összesen 1 992 098 335 forint
költségvetési többletforrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 54. Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Nemzeti
Stadionfejlesztési Program keretében az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítéséhez szükséges – az Emberi Erőforrások
Minisztériumát terhelő 3 467 365 forint tranzakciós illetéket is figyelembe véve – összesen 791 504 825 forint
költségvetési többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 14. Nemzeti Stadionfejlesztési
Program megvalósítása jogcímcsoport, 6. Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről
szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont a) alpontjától eltérően
a Korm. határozat 1. melléklet 4. sora szerinti Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény
fejlesztésére a 2015–2019. években 8 140 000 000 forint forrás biztosításával kerüljön sor.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozata
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének
a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése beruházás
előkészítésével;
2. az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b), c), m), o) pontja szerinti előkészítési fázisaira
– a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 351 225 000 forint
forrást biztosít a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű irányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb
2019. szeptember 30. napjáig kell megvalósítani;
3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a miniszterelnök általános helyettesét
jelöli ki;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont
szerinti beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi
tranzakciós illetékkel és a kincstári díjakkal együtt – összesen 351 225 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű irányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú
központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok és beruházások
támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési
Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
a Miniszterelnöki Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkár
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 6. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Konventuális Ferences Minorita Rend valósítsa meg;
6. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy
a)
készítsen jelentést a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás
folytatásának kérdéséről, a költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az a) alpont szerinti jelentés elfogadását követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XXII.

Cím
szám

19

368573
XI.

30

Alcím
szám

1

1

335740

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

10

30

Kiemelt
előir.
szám

K8

8

K3
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Beruházás Előkészítési Alap

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-351 225 000

1 225 000
350 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozathoz

forintban

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XXII.
368573

335740

XI.

Cím
szám

19

30

Alcím
szám

1

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

10

30

8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Beruházás Előkészítési Alap
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

forintban

-351 225 000

351 225 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
351 225 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
351 225 000

34691

34692
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

