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II. Törvények

2016. évi CLXXXVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya 
között a  minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT 
A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)
Elismerve a Felek közötti kölcsönös együttműködés jelentőségét,
Felismerve, hogy a Felek közötti jó együttműködés során szükség lehet minősített adatok cseréjére,
Elismerve, hogy azonos szintű védelmet biztosítanak a minősített adatok számára,
Kívánatosnak tartva, hogy a  közöttük vagy a  joghatóságuk alá tartozó jogi személyek és természetes személyek 
között kicserélt minősített adatok megfelelő védelemben részesüljenek,
Kölcsönösen tiszteletben tartva a nemzeti érdekeket és a biztonságot,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK 
AZ EGYEZMÉNY CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE

 (1) Jelen Egyezmény célja, hogy védelmet biztosítson a Felek, valamint joghatóságuk alá tartozó jogi személyek vagy 
természetes személyek közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára.

 (2) Jelen Egyezmény nem érinti a Felek azon kötelezettségeit, amelyek más kétoldalú vagy többoldalú megállapodás 
alapján keletkeztek, beleértve valamennyi, a minősített adat cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezményt 
kivéve, ha jelen Egyezmény szigorúbb szabályokat állapít meg a  minősített adatok cseréjére vagy kölcsönös 
védelmére.

2. CIKK 
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Jelen Egyezmény alkalmazásában:
a) minősített adat: megjelenési formájától vagy természetétől függetlenül, minden olyan adat, amelyet 

bármelyik Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései szerint védelemben kell 
részesíteni a  minősített adat biztonságának megsértésével szemben, és amelyet ennek megfelelően 
minősítettek és minősítési jelöléssel láttak el;

b) szükséges ismeret: az  a  követelmény, amely alapján meghatározott minősített adathoz való hozzáférés csak 
annak a  személynek biztosítható, akinek az  adott minősített adathoz való hozzáférés hivatali kötelessége 
vagy meghatározott feladata ellátásához szükséges;

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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c) minősítési szint: az  a  kategória, amely a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel 
összhangban a  minősített adathoz való hozzáférés korlátozásának szintjét és a  védelem legkisebb szintjét 
jelöli;

d) minősített adat biztonságának megsértése: olyan, jelen Egyezménnyel vagy a  Felek nemzeti jogszabályaival 
és egyéb szabályainak rendelkezéseivel ellentétes tevékenység vagy mulasztás, ami a  minősített adat 
nyilvánosságra hozatalához, elvesztéséhez, megsemmisüléséhez, jogosulatlan felhasználásához, vagy 
bizalmasságának, sérthetetlenségének vagy rendelkezésre állásának egyéb módon történő megsértéséhez 
vezethet;

e) Átadó Fél: az  a  Fél – beleértve a  joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket –, 
amelyik a minősített adatot átadja;

f ) Átvevő Fél: az a Fél – beleértve a  joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket –, 
amelyik a minősített adatot átveszi;

g) nemzeti biztonsági felügyelet: az  az állami szerv, amely jelen Egyezmény végrehajtásáért és felügyeletéért 
felelős;

h) személyi biztonsági tanúsítvány: a nemzeti biztonsági felügyelet azon döntése, amely megállapítja, hogy egy 
személy a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban hozzáférhet minősített 
adatokhoz;

i) telephely biztonsági tanúsítvány: a  nemzeti biztonsági felügyelet azon döntése, amely megállapítja, hogy 
a  jogképességgel rendelkező jogi személy a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel 
összhangban rendelkezik a  minősített adatok kezelésére és tárolására vonatkozó fizikai és szervezeti 
képességekkel;

j) minősített szerződés: olyan szerződés, amely minősített adatot tartalmaz, vagy amely alapján minősített 
adathoz való hozzáférés szükséges;

k) szerződő: olyan természetes személy vagy jogi személy, aki a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok 
rendelkezéseivel összhangban rendelkezik a minősített szerződések megkötésére irányuló képességgel;

l) harmadik fél: bármely olyan állam, – beleértve a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes 
személyeket –, vagy nemzetközi szervezet, ami nem részese jelen Egyezménynek.

3. CIKK 
NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELETEK

 (1) A Felek nemzeti biztonsági felügyeletei:
Magyarországon:
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
A Horvát Köztársaságban:
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (A Nemzeti Biztonsági Tanács Hivatala)

 (2) A  nemzeti biztonsági felügyeletek tájékoztatják egymást hivatalos elérhetőségi adataikról és az  azokban 
bekövetkezett valamennyi későbbi változásról.

 (3) A  Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a  nemzeti biztonsági felügyeletekkel kapcsolatos valamennyi 
későbbi változásról.

4. CIKK 
MINŐSÍTÉSI SZINTEK ÉS JELÖLÉSEK

 (1) Jelen Egyezmény alapján keletkezett vagy kicserélt valamennyi minősített adatot a  Felek nemzeti jogszabályai és 
egyéb szabályai szerint, a megfelelő minősítési jelöléssel kell ellátni.

 (2) Az egyes nemzeti minősítési szintek és jelölések az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon A Horvát Köztársaságban Angol nyelvű megfelelőjük

„Szigorúan titkos!” VRLO TAJNO TOP SECRET

„Titkos!” TAJNO SECRET

„Bizalmas!” POVJERLJIVO CONFIDENTIAL

„Korlátozott terjesztésű!” OGRANIČENO RESTRICTED
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5. CIKK 
MINŐSÍTETT ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
Jelen Egyezmény alapján minősített adathoz kizárólag olyan személyek kaphatnak hozzáférést, akik a  szükséges 
ismeret elvének megfelelnek, és akik a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek megfelelően 
rendelkeznek személyi biztonsági tanúsítvánnyal és tájékoztatást kaptak a  minősített adatok védelmével 
kapcsolatos kötelezettségeikről.

6. CIKK 
BIZTONSÁGI ALAPELVEK

 (1) Jelen Egyezmény alapján keletkezett vagy kicserélt minősített adatok védelme érdekében a  Felek nemzeti 
jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban minden szükséges intézkedést megtesznek.

 (2) Az Átadó Fél:
a) biztosítja, hogy a  minősített adaton a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezései szerinti 

megfelelő minősítési szint feltüntetésre kerüljön;
b) tájékoztatja az Átvevő Felet a minősített adat felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételekről;
c) késedelem nélkül, írásban tájékoztatja az Átvevő Felet az adat minősítésében vagy a minősítés érvényességi 

idejében bekövetkezett későbbi változásokról.
 (3) Az Átvevő Fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton jelen Egyezmény 4. cikke alapján meghatározott egyenértékű minősítési 
szint kerüljön feltüntetésre;

b) ugyanolyan szintű védelemben részesíti a minősített adatot, mint amelyet a saját, jelen Egyezmény 4. cikke 
alapján azonos minősítési szintű nemzeti minősített adata számára biztosít;

c) biztosítja, hogy a  minősített adat minősítését nem szünteti meg, valamint a  minősítési szintjét nem 
változtatja meg az Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül;

d) biztosítja, hogy az  Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a  minősített adatot harmadik fél részére 
nem adja át;

e) a minősített adatot kizárólag az  átadás során megjelölt célra használja fel, betartva az  Átadó Fél által 
meghatározott kezelési előírásokat.

7. CIKK 
BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

 (1) Az  összeegyeztethető szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a  nemzeti biztonsági felügyeletek 
megkeresésre tájékoztatják egymást a  minősített adat védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályokról és egyéb 
szabályokról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról. A nemzeti biztonsági felügyeletek tájékoztatják egymást 
a  minősített adatokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályaikban és egyéb szabályaikban bekövetkezett valamennyi 
későbbi változásról.

 (2) Megkeresés esetén a nemzeti biztonsági felügyeletek a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel 
összhangban segítséget nyújtanak egymásnak a  személyi biztonsági tanúsítványok és a  telephely biztonsági 
tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

 (3) A  Felek megkeresés esetén nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik 
a  másik Fél által kibocsátott személyi biztonsági tanúsítványokat és telephely biztonsági tanúsítványokat. A  jelen 
Egyezmény 4. cikkében foglaltak ennek megfelelően alkalmazandók.

 (4) A nemzeti biztonsági felügyeletek haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági tanúsítványokkal 
és a telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról.

 (5) Jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés angol nyelven történik.

8. CIKK 
MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEK

 (1) A minősített szerződéseket a Felek saját nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései alapján kell 
megkötni és teljesíteni. A nemzeti biztonsági felügyeletek megkeresésre megerősítik, hogy a  lehetséges szerződő, 
valamint a szerződéskötést megelőző tárgyalásokban részt vevő vagy a „Bizalmas!” / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL 
vagy magasabb szintű minősített szerződések teljesítésében részt vevő természetes személyek rendelkeznek 
megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal.
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 (2) Amennyiben a  lehetséges szerződő nem rendelkezik megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal, az  Átadó Fél nemzeti 
biztonsági felügyelete kérelmezheti az  Átvevő Fél nemzeti biztonsági felügyeleténél a  megfelelő biztonsági 
tanúsítvány kiállítását.

 (3) Bármelyik Fél nemzeti biztonsági felügyelete kérheti a  másik Fél nemzeti biztonsági felügyeletétől biztonsági 
ellenőrzés lefolytatását a  minősített adatok folyamatos védelmének biztosítása céljából a  másik Fél országának 
területén működő, a minősített szerződéssel érintett létesítményben.

 (4) Minden minősített szerződés vagy alvállalkozói szerződés részét képezi a  projekt biztonsági utasítás, amely 
a szerződő minősített adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és a minősített szerződés valamennyi elemének 
minősítési szintjével kapcsolatos rendelkezéseket határozza meg. A  projekt biztonsági utasítás másolatát azon 
Fél nemzeti biztonsági felügyelete részére kell továbbítani, amelynek joghatósága alatt a  minősített szerződés 
teljesítése történik.

 (5) A  szerződő minősített adatok védelmére vonatkozó kötelezettségei között legalább az  alábbiaknak kell 
szerepelniük:
a) hozzáférés biztosítása a minősített adatokhoz a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel, 

valamint jelen Egyezménnyel összhangban;
b) minősített adat továbbítása a jelen Egyezményben meghatározott módon;
c) tájékoztatás adása minden olyan változásról, amely a minősített adat vonatkozásában következett be;
d) a  minősített szerződés hatálya alá tartozó minősített adatnak kizárólag a  szerződés tárgya szerint 

meghatározott célokra történő felhasználása;
e) jelen Egyezménynek, a  minősített adatok kezelésével kapcsolatos eljárásokra vonatkozó intézkedéseinek 

szigorú betartása;
f ) a  szerződő nemzeti biztonsági felügyeletének tájékoztatása a  minősített adat biztonságának a  minősített 

szerződés vonatkozásában bekövetkezett bárminemű megsértéséről;
g) a minősített szerződéssel kapcsolatos minősített adat harmadik fél részére történő átadása kizárólag az Átadó 

Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával.
 (6) A minősített szerződésbe bevont alvállalkozónak a szerződőre vonatkozó biztonsági előírásoknak kell megfelelnie.

9. CIKK 
A MINŐSÍTETT ADAT TOVÁBBÍTÁSA

 (1) A  minősített adat továbbítása az  Átadó Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel 
összhangban diplomáciai úton vagy a  nemzeti biztonsági felügyeletek által írásban meghatározott egyéb módon 
történik. Az Átvevő Fél a „Titkos!” / TAJNO / SECRET vagy magasabb szintű minősített adat átvételének megtörténtét 
megerősíti. Minden más minősített adat átvételének megtörténtét csak arra irányuló kérelemre kell megerősíteni.

 (2) A  Felek a  nemzeti biztonsági felügyeletek által írásban jóváhagyott eljárási rend szerint, elektronikus úton is 
továbbíthatnak minősített adatot.

10. CIKK 
A MINŐSÍTETT ADAT SOKSZOROSÍTÁSA, FORDÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

 (1) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült másolatokon és fordításokon fel kell tüntetni 
a  megfelelő minősítési jelölést és az  így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az  eredeti 
minősített adatot. A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges mértékre kell korlátozni.

 (2) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adat fordítása során keletkező példányokon a fordítás nyelvén fel kell 
tüntetni, hogy az az Átadó Fél minősített adatát tartalmazza.

 (3) Jelen Egyezmény alapján átadott, „Szigorúan titkos!” / VRLO TAJNO / TOP SECRET minősítésű adat fordítása vagy 
sokszorosítása kizárólag az Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 (4) Jelen Egyezmény alapján átadott, „Szigorúan titkos!” / VRLO TAJNO / TOP SECRET minősítésű adat nem semmisíthető 
meg, ezen minősítési szintű adatokat az Átadó Félnek kell visszaszolgáltatni.

 (5) Az  Átadó Fél a  minősített adat felhasználásának esetleges feltételhez kötésével kifejezetten megtilthatja 
a  minősített adat megsemmisítését. A  minősített adat megsemmisítésének megtiltása esetén a  minősített adatot 
az Átadó Félnek vissza kell küldeni.

 (6) Azt a  minősített adatot, amelyre már nincs szükség, és amelynek megsemmisítése jelen cikk (4) és (5)  bekezdése 
szerint nincs megtiltva, oly módon kell megsemmisíteni, hogy annak teljes vagy részleges helyreállítása 
lehetetlenné váljon.
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 (7) A  minősített adatot olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi annak védelmét, vagy ha annak 
az  Átadó Félhez való visszajuttatása nem lehetséges, késedelem nélkül meg kell semmisíteni. A  minősített adat 
megsemmisítéséről az  Átvevő Fél nemzeti biztonsági felügyelete az  Átadó Fél nemzeti biztonsági felügyeletét 
írásban, késedelem nélkül értesíti.

11. CIKK 
LÁTOGATÁSOK

 (1) Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra az érintett Fél nemzeti biztonsági felügyeletének előzetes 
írásbeli hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 (2) A  látogatást kezdeményező Fél nemzeti biztonsági felügyelete a  tervezett látogatásról a  fogadó Fél nemzeti 
biztonsági felügyeletének legalább húsz nappal a  látogatás időpontja előtt megkeresést küld. Sürgős esetben, 
a nemzeti biztonsági felügyeletek előzetes egyeztetését követően a látogatásra vonatkozó megkeresés a látogatás 
kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

 (3) A látogatásra vonatkozó megkeresésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a  látogató vezetékneve és keresztneve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más 

személyazonosító igazolványának száma;
b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt jogi személy megjelölése;
c) a látogató személyi biztonsági tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;
d) a  látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az  egyes látogatások összesített 

időtartama;
e) a  látogatás célja, beleértve a  látogatással érintett legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési 

szintjének megjelölését;
f ) a meglátogatandó létesítmény neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma, faxszáma, 

e-mail címe;
g) dátum, aláírás és a nemzeti biztonsági felügyelet hivatalos pecsétjének lenyomata;
h) minden egyéb adat, amelyről a nemzeti biztonsági felügyeletek megállapodtak.

 (4) A  nemzeti biztonsági felügyeletek közösen meghatározhatják a  visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját. 
A visszatérő látogatások szükséges részleteit a nemzeti biztonsági felügyeletek közösen állapítják meg.

 (5) A  látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a  jelen Egyezmény alapján továbbított 
minősített adatot.

 (6) A Felek a nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban biztosítják a látogatók személyes 
adatainak védelmét.

12. CIKK 
MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

 (1) A  nemzeti biztonsági felügyeletek késedelem nélkül írásban tájékoztatják egymást a  jelen Egyezmény alapján 
keletkezett vagy kicserélt minősített adat biztonságának megsértéséről, vagy ha mindezek alapos gyanúja merül fel.

 (2) Azon Fél nemzeti biztonsági felügyelete, ahol a minősített adat biztonságának megsértésére sor került, késedelem 
nélkül intézkedik a  minősített adat megsértésének kivizsgálása iránt, és kezdeményezi a  megfelelő eljárások 
lefolytatását a megsértés körülményeinek feltárása érdekében. A másik Fél nemzeti biztonsági felügyelete szükség 
esetén közreműködik a vizsgálatban és az eljárásokban.

 (3) Az Átvevő Fél nemzeti biztonsági felügyelete minden esetben írásban tájékoztatja az Átadó Fél nemzeti biztonsági 
felügyeletét a  minősített adat biztonsága megsértésének körülményeiről, a  kár mértékéről, a  kár enyhítése 
érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat és az eljárások eredményéről.

 (4) Ha a  minősített adat biztonságának megsértése harmadik államban következik be, a  nemzeti biztonsági 
felügyeletek késedelem nélkül meghatározzák a  lehetséges károk minimalizálását célzó eljárásokat és 
intézkedéseket.

13. CIKK 
KÖLTSÉGEK VISELÉSE
A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával és felügyeletével összefüggésben felmerült költségeiket.
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14. CIKK 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 (1) Jelen Egyezmény a Feleknek az Egyezmény hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételek teljesítésére vonatkozó, 
diplomáciai úton küldött utolsó, írásbeli értesítése kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép 
hatályba.

 (2) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor felmondani a másik 
Félnek diplomáciai úton küldött írásbeli értesítése útján. Felmondás esetén az  Egyezmény a  felmondásról szóló 
értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

 (3) Jelen Egyezmény a  Felek kölcsönös egyetértésével írásban bármikor módosítható. A  módosítások hatályba 
lépésével kapcsolatban jelen cikk (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

 (4) Az  Egyezmény megszűnésétől függetlenül jelen Egyezmény alapján keletkezett vagy kicserélt valamennyi 
minősített adatot az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, 
amíg a Felek erről írásban eltérően nem döntenek.

 (5) Jelen Egyezmény végrehajtásából vagy értelmezéséből fakadó vitákat a  Felek egymás közötti egyeztetés vagy 
tárgyalás útján, nemzetközi bíróság vagy harmadik Fél igénybevétele nélkül rendezik.

Készült Budapesten, 2016. június 10-én, két eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven, valamennyi 
szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Magyarország Kormánya részéről a Horvát Köztársaság Kormánya részéről

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
CROATIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as “the Parties”),
Recognising the importance of mutual cooperation between the Parties,
Realising that good cooperation may require exchange of Classified Information between the Parties,
Recognising that they ensure equivalent protection of Classified Information,
Wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between the legal entities 
or individuals under their jurisdiction,
Mutually respecting national interests and security,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 
OBJECTIVE AND APPLICABILITY OF THE AGREEMENT

 1. The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information generated or exchanged in the 
course of cooperation between the Parties or between legal entities or individuals under their jurisdiction.

 2. This Agreement shall not affect the obligations of the Parties under any other bilateral or multilateral agreement, 
including any agreements governing exchange and mutual protection of Classified Information, except when this 
Agreement contains stricter regulations regarding the exchange or mutual protection of Classified Information.

ARTICLE 2 
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement:
a) “Classified Information” means any information that, regardless of its form or nature, in accordance with the 

national laws and regulations of either Party, requires protection against Breach of Security and has been 
duly designated and marked appropriately;

b) “Need-to-know” means the principle according to which access to specific Classified Information may only be 
granted to a person who has a need to access this Classified Information in connection with his/her official 
duties or for the performance of a specific task;
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c) “Security Classification Level” means a  category which, in accordance with national laws and regulations, 
characterises the level of restriction of access to Classified Information and the minimum level of its 
protection;

d) “Breach of Security” means any act or omission which is contrary to this Agreement or to the national laws 
and regulations of the Parties, the result of which may lead to disclosure, loss, destruction, misappropriation 
of Classified Information, or any other type of loss of its confidentiality, integrity or availability;

e) “Originating Party” means the Party, including legal entities or individuals under its jurisdiction, which 
releases the Classified Information;

f ) “Recipient Party” means the Party, including legal entities or individuals under its jurisdiction, which receives 
the Classified Information;

g) “National Security Authority” means the state authority responsible for the implementation and supervision 
of this Agreement;

h) “Personnel Security Clearance Certificate” means the determination by the National Security Authority that 
an individual is eligible to have access to Classified Information in accordance with the national laws and 
regulations;

i) “Facility Security Clearance Certificate” means the determination by the National Security Authority that 
a  legal entity, possessing the legal capacity, has the physical and organizational capability to handle and 
store Classified Information in accordance with the national laws and regulations;

j) “Classified Contract” means a contract that involves or requires access to Classified Information;
k) “Contractor” means an individual or a  legal entity possessing the legal capacity to conclude Classified 

Contracts in accordance with the national laws and regulations;
l) “Third Party” means any state, including the legal entities or individuals under its jurisdiction, or international 

organisation not being a party to this Agreement.

ARTICLE 3 
NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

 1. The National Security Authorities of the Parties are:
In Hungary:
Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority)
In the Republic of Croatia:
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (Office of the National Security Council).

 2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of 
any subsequent changes thereof.

 3. The Parties shall inform each other through diplomatic channels of any subsequent changes of the National Security 
Authorities.

ARTICLE 4 
SECURITY CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS

 1. Any Classified Information generated or exchanged under this Agreement shall be marked with the appropriate 
Security Classification Level in accordance with national laws and regulations of the Parties.

 2. The equivalence of national security classification levels and markings is as follows:

In Hungary In the Republic of Croatia Equivalent in English language

„Szigorúan titkos!” VRLO TAJNO TOP SECRET

„Titkos!” TAJNO SECRET

„Bizalmas!” POVJERLJIVO CONFIDENTIAL

„Korlátozott terjesztésű!” OGRANIČENO RESTRICTED

ARTICLE 5 
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
Access to Classified Information under this Agreement shall be limited only to individuals upon the Need-to-know 
principle, to whom an appropriate Personnel Security Clearance Certificate has been issued in accordance with the 
national laws and regulations and who have been briefed on their responsibilities for the protection of Classified 
Information.
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ARTICLE 6 
SECURITY PRINCIPLES

 1. In accordance with their national laws and regulations, the Parties shall take all appropriate measures for the 
protection of Classified Information generated or exchanged under this Agreement.

 2. The Originating Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance 

with its national laws and regulations;
b) inform the Recipient Party of any use conditions of Classified Information;
c) inform the Recipient Party in writing without delay of any subsequent changes in the Security Classification 

Level or duration of classification.
 3. The Recipient Party shall:

a) ensure that Classified Information is marked with equivalent security classification marking in accordance 
with Article 4 of this Agreement;

b) afford the same level of protection to Classified Information as afforded to its own Classified Information of 
equivalent Security Classification Level in accordance with Article 4 of this Agreement;

c) ensure that Classified Information is not declassified nor its Security Classification Level changed without the 
prior written consent of the Originating Party;

d) ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the 
Originating Party;

e) use Classified Information only for the purpose it has been released for and in accordance with the use 
conditions of the Originating Party.

ARTICLE 7 
SECURITY COOPERATION

 1. In order to maintain compatible standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform 
each other of their national laws and regulations concerning the protection of Classified Information and the 
practices stemming from their implementation. The National Security Authorities shall inform each other of any 
subsequent changes in their national laws and regulations concerning Classified Information.

 2. On request, the National Security Authorities shall, in accordance with their national laws and regulations, assist 
each other during the personnel security clearance procedures and facility security clearance procedures.

 3. On request, the Parties shall, in accordance with their national laws and regulations, recognise the Personnel 
Security Clearance Certificates and the Facility Security Clearance Certificates issued by the other Party. Article 4 of 
this Agreement shall apply accordingly.

 4. The National Security Authorities shall promptly notify each other about changes in the recognised Personnel 
Security Clearance Certificates and Facility Security Clearance Certificates, especially in case of their withdrawal.

 5. The cooperation under this Agreement shall be effected in the English language.

ARTICLE 8 
CLASSIFIED CONTRACTS

 1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national laws and regulations 
of each Party. On request, the National Security Authorities shall confirm that the proposed Contractors as well as 
individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts at the level 
„Bizalmas!” / POVJERLJIVO / CONFIDENTIAL or above have an appropriate Personnel Security Clearance Certificate or 
Facility Security Clearance Certificate.

 2. If the proposed Contractor does not hold an appropriate security clearance certificate, the National Security 
Authority of the Originating Party may request the National Security Authority of the Recipient Party to issue the 
appropriate security clearance certificate.

 3. The National Security Authority of one Party may request from the National Security Authority of the other Party 
that a security inspection is carried out to ensure continuing protection of Classified Information at a facility located 
on the territory of the other Party which has been involved in the Classified Contract.

 4. Each Classified Contract or sub-contract shall contain Project Security Instructions on the security requirements, 
including the Contractor’s obligations to protect Classified Information, and on the Security Classification Level 
of each element of the Classified Contract. A  copy of the Project Security Instructions shall be forwarded to the 
National Security Authority of the Party under whose jurisdiction the Classified Contract is to be implemented.
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 5. The Contractor’s obligations to protect Classified Information shall include, at least, the following:
a) granting access to Classified Information in accordance with the national laws and regulations and this 

Agreement;
b) transferring and transmitting Classified Information by the means specified in this Agreement;
c) communicating any changes that may arise in respect of the Classified Information;
d) using the Classified Information under the Classified Contract only for the purposes related to the subject of 

the contract;
e) adhering strictly to the provisions of this Agreement related to the procedures for handling Classified 

Information;
f ) notifying the Contractor’s National Security Authority of any Breach of Security related to the Classified 

Contract;
g) releasing the Classified Information related to the Classified Contract to any Third Party only upon prior 

written consent of the Originating Party.
 6. Sub-contractors engaged in Classified Contracts shall comply with the security instructions which apply to the 

Contractors.

ARTICLE 9 
TRANSFER AND TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

 1. Classified Information shall be transferred in accordance with the national laws and regulations of the Originating 
Party through diplomatic channels or as otherwise agreed in writing between the National Security Authorities. The 
Recipient Party shall confirm the receipt of Classified Information at the levels „Titkos!” / TAJNO / SECRET and above. 
The receipt of other Classified Information shall be confirmed on request.

 2. The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security procedures 
approved by the National Security Authorities in writing.

ARTICLE 10 
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

 1. Reproductions and translations of Classified Information released under this Agreement shall bear appropriate 
security classification markings and shall be protected as the originals. The number of reproductions shall be limited 
to that required for official purposes.

 2. Translations of Classified Information released under this Agreement shall bear a note in the language of translation 
indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.

 3. Classified Information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!” / VRLO TAJNO / TOP SECRET shall be 
translated or reproduced only upon the prior written consent of the Originating Party.

 4. Classified Information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!” / VRLO TAJNO / TOP SECRET shall 
not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.

 5. The Originating Party may, by adding a use condition, expressly prohibit the destruction of Classified Information. If 
the destruction of Classified Information is prohibited, it shall be returned to the Originating Party.

 6. Classified Information the destruction of which is not prohibited in accordance with paragraphs 4 and 5 of this 
Article and which is no longer needed shall be destroyed in a way which prevents its reconstruction in whole or in 
part.

 7. In case of a  crisis situation in which it is impossible to protect or to return the Classified Information to the 
Originating Party, it shall be destroyed without delay. The National Security Authority of the Recipient Party shall 
notify the National Security Authority of the Originating Party in writing about the destruction of the Classified 
Information without delay.

ARTICLE 11 
VISITS

 1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to the prior written consent of the National Security 
Authority of the respective Party.

 2. The National Security Authority of the visiting Party shall notify the National Security Authority of the host Party 
about the planned visit through a request for visit at least twenty days before the visit takes place. In urgent cases, 
the request for visit may be submitted at a  shorter notice, subject to prior coordination between the National 
Security Authorities.
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 3. The request for visit shall contain:
a) visitor’s first name and last name, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;
b) position of the visitor and specification of the legal entity represented;
c) visitor’s Personnel Security Clearance Certificate level and its validity;
d) date and duration of the visit, and in case of recurring visits, the total period of time covered by the visits;
e) purpose of the visit including the highest Security Classification Level of Classified Information involved;
f ) name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its 

point of contact;
g) date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority;
h) any other data, agreed upon by the National Security Authorities.

 4. The National Security Authorities may agree on a  list of visitors entitled to recurring visits. The National Security 
Authorities shall agree on the further details of the recurring visits.

 5. Classified Information acquired by a  visitor shall be considered as Classified Information exchanged under this 
Agreement.

 6. Each Party shall guarantee the protection of the personal data of the visitors in accordance with its national laws 
and regulations.

ARTICLE 12 
BREACH OF SECURITY

 1. The National Security Authorities shall, without delay, inform each other in writing of any Breach of Security of 
Classified Information generated or exchanged under this Agreement or profound suspicion thereof.

 2. The National Security Authority of the Party where the Breach of Security has occurred shall inspect the incident and 
initiate other appropriate proceedings to determine the circumstances of the breach without delay. The National 
Security Authority of the other Party shall, if required, cooperate in the inspection and the proceedings.

 3. In any case, the National Security Authority of the Recipient Party shall inform the National Security Authority of 
the Originating Party in writing about the circumstances of the Breach of Security, the extent of the damage, the 
measures applied for its mitigation and the outcome of the inspection and the proceedings.

 4. When the Breach of Security has occurred in a  third state, the National Security Authorities shall agree upon the 
actions and measures to be taken without delay to minimize the possible damage.

ARTICLE 13 
EXPENSES
Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation and supervision of this 
Agreement.

ARTICLE 14 
FINAL PROVISIONS

 1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last 
written notification by which the Parties have informed each other, through diplomatic channels, that their internal 
legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

 2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Each Party may terminate this Agreement at any 
time by written notification to the other Party, through diplomatic channels. In such a  case, the Agreement shall 
terminate six months from the date on which the termination notice has been received by the other Party.

 3. This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall 
enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

 4. Notwithstanding the termination of this Agreement, all Classified Information generated or exchanged under this 
Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions of this Agreement, unless the Parties 
agree otherwise in writing.

 5. Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by consultations and 
negotiations between the Parties and shall not be referred to any international tribunal or Third Party for settlement.
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Done at Budapest on 10th June 2016 in two originals, each in the Hungarian, Croatian and English languages, all 
texts being equally authentic. In case of any divergences in interpretation, the English text shall prevail.

 For the Government For the Goverment 
 of Hungary of the Republic of Croatia”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, 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.
 (4) Az  e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért 

felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXXXIX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 
között a  minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ KORMÁNYA KÖZÖTT 
A MINŐSÍTETT ADATOK KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban Felek,
attól a szándéktól vezérelve, hogy védelmet biztosítsanak azon minősített adatoknak, melyek cseréje politikai, hadi, 
haditechnikai, gazdasági vagy más együttműködések során történik, továbbá amelyek ilyen együttműködések 
alkalmával keletkeztek,
figyelembe véve a minősített adatok védelmének biztosításában rejlő közös érdekeket összhangban a Felek állama 
törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezéseivel, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk 
Fogalommeghatározások
Jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése a következő:
a) „minősítési szint jelölése”: az a  jelölés, melyet közvetlenül a minősített adat hordozóján és/vagy az azt kísérő 

dokumentáción tüntetnek fel, meghatározva a hordozó által tartalmazott adat minősítési szintjét;
b) „biztonsági tanúsítvány”: valamely Fél állama törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezései szerint 

kialakított eljárással összhangban annak igazolása, hogy a természetes személy jogosult a minősített adathoz 
való hozzáférésre vagy a felhatalmazott szerv jogosult a minősített adat felhasználására;

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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c) „minősített adathoz való hozzáférés”: az  a  folyamat, amelynek során a  Fél állama törvényeinek és egyéb 
jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban erre felhatalmazott, megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkező természetes személy a minősített adatot megismeri;

d) „szerződés”: a felhatalmazott szervek közötti megállapodás, amely abból a célból jött létre, hogy a köztük lévő 
együttműködés során a minősített adatok átadását és/vagy keletkezését szabályozza;

e) „a minősített adathordozó”: olyan tárgyi eszköz, beleértve a  fizikai közegeket is, amely minősített adatot 
tartalmaz jelek, képek, jelzések, műszaki megoldások és folyamatok formájában;

f ) „minősített adat”: valamennyi, a  Felek állama törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban védett adat, amelyet valamelyik Fél és jelen Egyezmény által meghatározott eljárás szerint 
adtak át (vettek át), valamint amely a  Felek közötti együttműködés során keletkezett, és amelynek 
jogosulatlan felhasználása valamely Fél állama biztonságának vagy érdekeinek sérelmével járhat;

g) „felhatalmazott szerv”: olyan állami szerv vagy szervezet (beleértve a  gazdálkodó szervezeteket), amelyet 
valamelyik Fél a minősített adat átadására, átvételére, tárolására, védelmére és kezelésére hatalmazott fel.

2. Cikk 
Hatáskörrel rendelkező hatóságok

 (1) Jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságok (a továbbiakban: hatáskörrel rendelkező 
hatóságok) a következők:
– Magyarországon – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet;
– az Oroszországi Föderációban – az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata.

 (2) A  Felek haladéktalanul értesítik egymást diplomáciai úton a  hatáskörrel rendelkező hatóságokkal kapcsolatos 
változásokról.

3. Cikk 
A minősítési szintek megfeleltetése

 (1) A  Felek, államuk törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezései alapján megállapítják, hogy a  minősítés 
szintjei és az azoknak megfelelő jelölések megfelelnek a következőknek:
Magyarországon:      Az Oroszországi Föderációban:
„Szigorúan titkos!”     Совершенно секретно
„Titkos!”      Секретно
„Bizalmas!”      Секретно
„Korlátozott terjesztésű!”     Секретно

 (2) Az orosz Fél által átadott Секретно jelölésű minősített adathordozókat a magyar Fél „Titkos!” minősítési szintűként 
jelöli.

4. Cikk 
A minősített adatok védelme

 (1) A Felek, államuk törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezései alapján:
a) biztosítják a minősített adatok védelmét;
b) a minősített adat minősítési szintjét és a minősített adat hordozójának jelölését az átadó Fél felhatalmazott 

szervének írásbeli hozzájárulása nélkül nem változtatják meg;
c) a  minősített adatok védelmére vonatkozóan ugyanolyan intézkedéseket kötelesek foganatosítani, mint 

amilyeneket saját minősített adataik vonatkozásában a  3.  cikkben meghatározott megfeleltetés szerint 
az azonos minősítési szintre alkalmaznak;

d) a másik Fél felhatalmazott szervétől kapott minősített adatot kizárólag az átadás során meghatározott célra 
használják fel;

e) harmadik fél számára a  minősített adathoz való hozzáférést csak az  átadó Fél előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával engedélyeznek.

 (2) Minősített adathoz való hozzáférés csak azon személyek számára biztosítható, akiknek az  adat megismerése 
az  átadás során meghatározott célok eléréséhez előírt hivatali kötelességük teljesítéséhez szükséges, és akik 
megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.
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5. Cikk 
A minősített adat átadása

 (1) Ha az  egyik Fél felhatalmazott szerve minősített adatot kíván átadni a  másik Fél felhatalmazott szervének, 
a  hatáskörrel rendelkező hatóságától a  másik Fél felhatalmazott szerve biztonsági tanúsítványának meglétéről 
előzetes írásbeli igazolást kér.
Az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatósága az  átvevő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságától az  átvevő Fél 
felhatalmazott szerve biztonsági tanúsítványának meglétéről szóló írásbeli igazolást kér.
Amennyiben az  átvevő Fél felhatalmazott szervének biztonsági tanúsítványa visszavonásra kerül, az  átvevő Fél 
hatáskörrel rendelkező hatósága értesíti az átadó Fél hatáskörrel rendelkező hatóságát.

 (2) A  minősített adat átadásáról az  átadó Fél állama törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezéseivel 
összhangban kell dönteni.

 (3) A  minősített adathordozók átadása diplomáciai úton, futárral vagy a  Felek által elfogadott egyéb felhatalmazott 
szolgáltató közreműködésével történhet. Az  érintett felhatalmazott szerv megerősíti a  minősített adat átvételét. 
A Felek a minősített adat átadásának egyéb, közösen megállapított módját is használhatják.

 (4) Nagyszámú minősített adatot tartalmazó minősített adathordozó átadása esetén a felhatalmazott szervek államuk 
törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban megállapodnak a  szállítás módjáról, 
az útitervről és a kíséret módjáról.

6. Cikk 
A minősített adatok kezelése

 (1) A minősített adat átvételéért felelős felhatalmazott szerv a 3. cikk szerinti minősítési szintet tünteti fel a minősített 
adathordozón.
A minősítési szint feltüntetésének kötelezettsége azon minősített adathordozók esetén is fennáll, amelyek a Felek 
közötti együttműködés során, valamint fordítás, másolás vagy sokszorosítás eredményeként keletkeztek.
Az átvett minősített adat alapján keletkezett minősített adathordozón feltüntetett minősítési szint nem lehet 
alacsonyabb, mint az átadott minősített adat minősítési szintje.

 (2) A minősített adat kezelése, nyilvántartásba vétele és tárolása a Felek államában a minősített adatok vonatkozásában 
meghatározott követelményekkel összhangban történik.

 (3) A minősített adathordozók megsemmisítése az átadó Fél felhatalmazott szervének írásbeli hozzájárulásával történik. 
A „Szigorúan titkos!”/ Совершенно секретно jelölésű minősített adathordozók nem semmisíthetők meg és az átadó 
Fél felhatalmazott szervéhez kell visszaküldeni őket, ha már nincs rájuk szükség.
A minősített adathordozók megsemmisítéséről dokumentáció készül és a  megsemmisítés lefolytatása oly módon 
történik, hogy az adat újbóli létrehozása vagy visszaállítása ne legyen megvalósítható.
Az átadó Fél felhatalmazott szervét a minősített adathordozó megsemmisítéséről írásban értesíteni szükséges.

 (4) Az  átvett minősített adathordozó minősítési szintjét a  felhatalmazott szerv kizárólag az  átadó Fél felhatalmazott 
szervének előzetes írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg vagy szüntetheti meg.
Az átadó Fél felhatalmazott szerve a  másik Fél felhatalmazott szervét írásban értesíti az  átadott minősített adat 
minősítési szintje megváltoztatásáról vagy megszüntetéséről.
A Felek együttműködése során keletkezett minősített adat minősítési szintje a  felhatalmazott szervek kölcsönös 
egyetértésével állapítható meg, változtatható meg vagy szüntethető meg.

7. Cikk 
Szerződések
A felhatalmazott szervek által kötött szerződések egy, a  biztonságra vonatkozó külön mellékletet tartalmaznak, 
amely az alábbiakat foglalja magában:
a) a minősített adatok listáját és azok minősítési szintjét;
b) a  minősített adathordozók védelmének, kezelésének, őrzésének és megsemmisítésének meghatározott 

követelményeit;
c) a  vitás kérdések megoldásának rendjét és a  minősített adat jogosulatlan terjesztéséből adódó esetleges 

károk megtérítésének kötelezettségét.
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8. Cikk 
A minősített adat védelmével kapcsolatos követelmények megsértése

 (1) A  Felek felhatalmazott szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága haladéktalanul írásban értesíti a  másik Fél 
érintett felhatalmazott szervét vagy hatáskörrel rendelkező hatóságát arról, ha a  minősített adat védelmével 
kapcsolatos követelmények olyan megsértését azonosítja, amely az  adat jogosulatlan terjesztéséhez vezet vagy 
vezethet.

 (2) Az érintett felhatalmazott szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság vizsgálatot folytat le és a vétkes személyeket 
az államuk törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban felelősségre vonja.

 (3) A  hatáskörrel rendelkező hatóságok írásban tájékoztatják egymást a  vizsgálat eredményéről és a  megvalósított 
intézkedésekről.

 (4) A  minősített adat jogosulatlan terjesztéséből származó esetleges károk enyhítésére szolgáló eljárásokat a  Felek 
felhatalmazott szervei eseti jelleggel közösen határozzák meg.

9. Cikk 
Látogatások

 (1) Bármely Fél állama felhatalmazott szervei képviselőinek a  másik Fél minősített adatához való hozzáférést igénylő 
látogatására csak a  fogadó Fél állama törvényeinek és egyéb jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban 
kerülhet sor.

 (2) A látogatás lefolytatásának engedélyezésére irányuló kérelmet a küldő Fél felhatalmazott szerve küldi a fogadó Fél 
felhatalmazott szervének, főszabályként legalább 4 héttel a  látogatás várható időpontját megelőzően. A  látogatás 
lefolytatására irányuló engedély kiadásához a  fogadó Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának hozzájárulása 
szükséges. Sürgős esetben a  Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai a  Felek állama törvényeinek és egyéb 
jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban megtesznek minden lehetséges intézkedést a  szükséges eljárások 
felgyorsítása érdekében.

 (3) A tervezett látogatás lefolytatására irányuló kérelem az alábbi részleteket tartalmazza:
a) a  küldő Fél felhatalmazott szerve képviselőjének vezeték- és keresztneve, születési ideje és helye, 

állampolgársága, útlevélszáma, munkahelye, beosztása és a biztonsági tanúsítványának szintje;
b) a meglátogatandó felhatalmazott szerv neve, címe és elérhetőségei;
c) a  látogatás célja, alapja és a  látogatással érintett legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési 

szintje;
d) a látogatás időpontja és időtartama.

 (4) A  látogatás során az egyik Fél felhatalmazott szervének képviselője megismeri a másik Fél államának a minősített 
adatokkal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó szabályait és megtartja azokat.

 (5) A  küldő Fél felhatalmazott szervének képviselője által, a  látogatás során megismert minősített adatot úgy kell 
tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átvett minősített adatot.

10. Cikk 
A minősített adat védelmével kapcsolatos költségek
Jelen Egyezmény alapján a felhatalmazott szervek viselik a minősített adatok védelmével kapcsolatos intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos költségeket.

11. Cikk 
Tájékoztatás nemzeti jogszabályokról és egyeztetések

 (1) A  hatáskörrel rendelkező hatóságok kellő időben kicserélik államuk minősített adatok védelmére vonatkozó 
törvényeit és egyéb jogszabályait, melyek ismerete jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges.

 (2) Jelen Egyezmény végrehajtása keretében, bármelyik Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának kérelmére, 
az együttműködés biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságok egyeztetéseket tartanak.

12. Cikk 
Viták rendezése

 (1) Jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerült viták a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti tárgyalások és egyeztetések útján rendezendőek.

 (2) A viták rendezése idején a Felek továbbra is betartják jelen Egyezményből fakadó kötelezettségeiket.
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13. Cikk 
Módosítások
Jelen Egyezmény a  Felek kölcsönös egyetértésével módosítható, erről szóló külön jegyzőkönyvek formájában, 
melyek hatálybalépése jelen Egyezmény hatálybalépésének megfelelő módon történik.

14. Cikk 
Záró rendelkezések

 (1) Jelen Egyezmény a  Felek által az  Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lefolytatásáról szóló, 
diplomáciai úton küldött utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép 
hatályba.

 (2) Jelen Egyezmény határozatlan időre jött létre.
 (3) Jelen Egyezményt bármelyik Fél jogosult felmondani az e döntésről szóló írásbeli értesítés másik Félhez, diplomáciai 

úton való megküldésével. Ebben az  esetben jelen Egyezmény az  értesítés kézhezvételének időpontját követő 
hatodik hónap elteltével hatályát veszti.
Jelen Egyezmény megszűnésekor a  minősített adatok védelmére vonatkozóan a  4. és 6.  cikkben meghatározott 
intézkedések alkalmazandók mindaddig, míg az adat minősítése a megfelelő eljárás szerint megszüntetésre kerül.

Készült Budapesten, 2016. szeptember 7-én, két példányban magyar, orosz és angol nyelven, valamennyi szöveg 
egyaránt hiteles. Bármilyen értelmezésbeli eltérés esetén az egyezmény angol nyelvű szövege alkalmazandó.

 Magyarország Kormánya részéről Az Oroszországi Föderáció Kormánya részéről

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON THE MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Government of the Russian Federation, hereinafter referred to as the Parties,
Striving to ensure the protection of classified information exchanged in the course of political, military, military 
technical, economic or other cooperation, as well as of classified information generated in the process of such 
cooperation,
Taking into account mutual interests in ensuring the protection of classified information in accordance with the laws 
and other regulatory legal acts of the State of each Party,
Have agreed as follows:

Article 1 
Use of Terms
The terms used in this Agreement shall have the following meaning:
a) “Classification marking” shall mean a mark indicated on the classified information carrier itself and/or on its 

accompanying documents, identifying the classification level of the information contained by the carrier;
b) “Security clearance” shall mean an individual’s right to have access to classified information or the right of an 

authorized body to use such information granted according to the procedure established by the laws and 
other regulatory legal acts of the State of each Party;

c) ”Access to classified information” shall mean the familiarization with classified information by an individual 
with an appropriate security clearance, authorized in accordance with the laws and other regulatory legal 
acts of the State of a Party;

d) “Contract” shall mean an agreement, concluded between the authorized bodies and providing for the 
transfer and/or generation of classified information in the course of cooperation.

e) ”Classified information carriers” shall mean material objects including physical fields, which contain classified 
information in the form of symbols, images, signals, engineering solutions and processes;

f ) ”Classified information” shall mean any information protected in accordance with the laws and other 
regulatory legal acts of the State of each Party, transferred (received) according to the procedure established 
by each Party and this Agreement, as well as generated in the process of cooperation between the Parties, 
the unauthorized disclosure of which may damage the security or interests of the State of each Party;
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g) “Authorized body” shall mean a  public authority or an organization (including companies), authorized by 
a Party to transfer, receive, store, protect and use classified information.

Article 2 
Competent Authorities

 1. The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement (hereinafter “the competent 
authorities”) shall be:
– in Hungary – National Security Authority;
– in the Russian Federation – Federal Security Service of the Russian Federation.

 2. The Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of any change of their competent 
authorities.

Article 3 
Comparability of Classification Levels

 1. In accordance with the laws and other regulatory legal acts of their States, the Parties shall establish that 
classification levels and corresponding classification markings shall be comparable as follows:
in Hungary     in the Russian Federation
„Szigorúan titkos!”    Совершенно секретно
„Titkos!”     Секретно
„Bizalmas!”     Секретно
„Korlátozott terjesztésű!”    Секретно

 2. The classified information carriers transferred by the Russian Party with the classification marking Секретно shall be 
marked by the Hungarian Party as „Titkos!”.

Article 4 
Protection of Classified Information

 1. In accordance with the laws and other regulatory legal acts of their States, the Parties shall:
a) ensure the protection of classified information;
b) not change the classification levels of classified information and a  classification marking of classified 

information carriers without a written consent of the authorized body of the originating Party;
c) apply such protection measures to classified information as applicable to its own classified information with 

the same classification level, as comparable according to Article 3 hereof;
d) use classified information received from the authorized body of the other Party exclusively for the purposes 

envisaged in the course of its transfer;
e) not grant access to classified information to a third party without a prior written consent of the originating 

Party.
 2. Access to classified information shall only be granted to the persons who need to know such information to perform 

their official duties for the purposes envisaged in the course of its transfer, and who have an appropriate security 
clearance.

Article 5 
Transmission of Classified Information

 1. If the authorized body of either Party intends to transfer classified information to the authorized body of the other 
Party, it shall ask the competent authority of its Party for a prior written confirmation of the security clearance of the 
other Party’s authorized body.
The competent authority of the originating Party shall request from the competent authority of the receiving Party 
a written confirmation of the security clearance of the receiving Party’s authorized body.
If the security clearance of the authorized body of the receiving Party is withdrawn, the competent authority of the 
receiving Party shall notify the competent authority of the originating Party.

 2. The decision on transfer of classified information shall be taken in accordance with the laws and other regulatory 
legal acts of the State of the originating Party.

 3. Classified information carriers shall be provided through diplomatic channels, courier or any authorized service in 
accordance with the arrangements made between the Parties. The respective authorized body shall confirm the 
receipt of classified information. The Parties may use other agreed methods of transfer of classified information.
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 4. For the transfer of classified information carriers of considerable volumes of classified information, the authorized 
bodies shall, in accordance with the laws and other regulatory legal acts of their States, agree on the modalities of 
their transportation, itinerary and escorting method.

Article 6 
Handling of Classified Information

 1. The authorized body responsible for receiving classified information shall additionally indicate the classification 
marking on the carrier in accordance with Article 3 hereof.
The requirement to indicate the classification marking shall apply to classified information carriers generated in the 
course of cooperation between the Parties, and as a result of translation, copying or reproduction.
The classification marking indicated on a  classified information carrier generated on the basis of the classified 
information received, shall not be lower than that of the classified information transferred.

 2. Classified information shall be handled, registered and stored by each Party in accordance with the requirements 
applicable to classified information of its State.

 3. Classified information carriers shall be destroyed upon a  written permission of the authorized body of the 
originating Party. Classified information carriers marked “Szigorúan titkos!”/ Совершенно секретно shall not be 
destroyed and shall be returned to the authorized body of the originating Party, when they are no longer deemed 
necessary.
Destruction of classified information carriers shall be documented and carried out in a  way to exclude any 
reproduction or restoration of such information.
The authorized body of the originating Party shall be notified in writing of destruction of classified information 
carriers.

 4. The authorized body may change or remove the classification marking of the received classified information 
carriers only upon a written permission of the authorized body of the originating Party. The authorized body of the 
originating Party shall notify in writing the authorized body of the other Party concerning any change or removal of 
the classification marking of transferred classified information.
The classification level of the classified information generated in the course of cooperation between the Parties shall 
be determined, changed or annulled upon mutual consent of the authorized bodies.

Article 7 
Contracts
The contracts concluded by the authorized bodies, shall include a separate section concerning security, which shall 
contain:
a) the list of classified information and its classification levels;
b) specific requirements regarding the protection, handling, storage and destruction of classified information 

carriers;
c) the procedure for dispute settlement and obligations to recover the possible damage from unauthorized 

dissemination of classified information.

Article 8 
Violation of Requirements Regarding Protection of Classified Information

 1. The authorized body or competent authority of a  Party shall immediately inform in writing the respective 
authorized body or competent authority of the other Party of the identified violation of requirements regarding 
protection of classified information, which has led or may lead to its unauthorized dissemination.

 2. The respective authorized body or competent authority shall carry out an investigation, and the person found guilty 
shall be held responsible in accordance with the laws and other regulatory legal acts of their State.

 3. The competent authorities shall notify each other in writing of the results of the investigation and the measures 
taken.

 4. The procedure for recovering possible damage from unauthorized dissemination of classified information shall be 
established on a case-by-case basis as agreed by the authorized bodies of the Parties.
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Article 9 
Visits

 1. A visit of representatives of the authorized body of either Party involving their access to the classified information of 
the State of the other Party shall be made in accordance with the laws and other regulatory legal acts of the State of 
the receiving Party.

 2. The request for permission to make the visit shall be filed by the authorized body of the sending Party to 
the authorized body of the receiving Party as a  rule no later than 4 weeks before the expected date of visit. The 
permission to make the visit shall be agreed by the competent authority of the receiving Party. In urgent cases, 
the competent authorities of the Parties shall make all possible efforts to accelerate the necessary procedures in 
accordance with the laws and other regulatory legal acts of the State of each Party.

 3. The request concerning the proposed visit shall contain the following details:
a) family and given names, date and place of birth, nationality, passport number, place of employment, position 

and level of security clearance of the representative of the authorized body of the sending Party;
b) name, address and contact details of authorized body to be visited;
c) purpose of visit, grounds for it and the highest security classification level of classified information involved;
d) date and duration of visit.

 4. During the visit, the representative of the authorized body of a Party shall get familiarized with the rules of work 
with classified information of the State of the other Party and shall follow these rules.

 5. Classified information acquired by the representative of the authorized body of the sending Party during the visit 
shall be considered as classified information received under this Agreement.

Article 10 
Costs related to Protection of Classified Information
Authorized bodies shall bear the costs related to the implementation of measures for protection of classified 
information in accordance with this Agreement.

Article 11 
Exchange of Regulatory Legal Acts and Consultations

 1. The competent authority shall, in due course, exchange the appropriate laws and other regulatory legal acts of 
their States concerning the protection of classified information, which are necessary for implementation of this 
Agreement.

 2. In order to ensure the cooperation, the competent authorities shall hold consultations within the framework of 
implementation of this Agreement at the request of either of them.

Article 12 
Settlement of disputes

 1. Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through negotiations and 
consultations between the competent authorities.

 2. The Parties shall continue to fulfil all their obligations hereunder in the course of dispute settlement.

Article 13 
Amendments
Any amendments to this Agreement may be made by mutual agreement of the Parties, in the form of separate 
protocols, which shall come into force in the manner provided for entering into force of this Agreement.

Article 14 
Final Provisions

 1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last 
written notifications through diplomatic channels on completion of internal procedures by the Parties, necessary for 
this Agreement to enter into force.

 2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time.
 3. Each Party may terminate this Agreement by sending a  written notification of such decision to the other Party 

through diplomatic channels. In this case, this Agreement shall be terminated upon the expiry of six months from 
the date of receipt of such a notification.
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In case of termination of this Agreement, the measures to protect classified information envisaged in Articles 4 and 
6 hereof shall remain applicable until the information is declassified in due course.

Done at Budapest on 7th September 2016 in two copies, each in Hungarian, Russian and English languages, all 
texts being equally authentic. In case of any differences in interpretation of this Agreement the English text of the 
Agreement shall be used.

 For the Government For the Government 
 of Hungary of the Russian Federation”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, 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.
 (4) Az  e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért 

felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXC. törvény
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között 
a  minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONTENEGRÓ KORMÁNYA KÖZÖTT
A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban: Felek)
Elismerve a Felek közötti kölcsönös együttműködés jelentőségét,
Felismerve, hogy a Felek közötti jó együttműködés során szükség lehet minősített adatok cseréjére,
Elismerve, hogy azonos szintű védelmet biztosítanak a minősített adatok számára,
Kívánatosnak tartva, hogy a  közöttük vagy joghatóságuk alá tartozó jogi személyek vagy természetes személyek 
között kicserélt minősített adatok megfelelő védelemben részesüljenek,
Kölcsönösen tiszteletben tartva a nemzeti érdekeket és a biztonságot, az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK
AZ EGYEZMÉNY CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE
Jelen Egyezmény célja, hogy védelmet biztosítson a Felek, valamint joghatóságuk alá tartozó jogi személyek vagy 
természetes személyek közötti együttműködés során kicserélt vagy keletkezett minősített adatok számára.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016 . december 12-i ülésnapján fogadta el .
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2. CIKK
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Jelen Egyezmény alkalmazásában:
a) a minősített adat biztonságának megsértése: olyan, jelen Egyezménnyel vagy a Felek nemzeti jogszabályaival 

és egyéb szabályainak rendelkezéseivel ellentétes tevékenység vagy mulasztás, ami a  minősített adat 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához, elvesztéséhez, megsemmisüléséhez, jogosulatlan felhasználásához, 
megszerzéséhez vagy egyéb módon történő megsértéséhez vezethet;

b) minősített szerződés: olyan szerződés, amely minősített adatot tartalmaz, vagy amely alapján minősített 
adathoz való hozzáférés szükséges;

c) minősített adat: megjelenési formájától, természetétől függetlenül minden olyan adat, amelyet bármelyik Fél 
nemzeti jogszabályai és egyéb szabályainak rendelkezései szerint védelemben kell részesíteni a  minősített 
adat biztonságának megsértésével szemben, és amelyet ennek megfelelően minősítettek;

d) szerződő: olyan természetes személy vagy jogi személy, aki a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok 
rendelkezéseivel összhangban rendelkezik a minősített szerződések megkötésére irányuló képességgel;

e) telephely biztonsági tanúsítvány: a  nemzeti biztonsági hatóság azon döntése, amely megállapítja, hogy 
a  jogképességgel rendelkező jogi személy a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel 
összhangban rendelkezik a  minősített adatok kezelésére és tárolására vonatkozó fizikai és szervezeti 
képességekkel;

f ) nemzeti biztonsági hatóság: az  az állami szerv, amely jelen Egyezmény alkalmazásáért és felügyeletéért 
felelős;

g) szükséges ismeret: az  a  követelmény, amely alapján a  minősített adathoz való hozzáférés csak annak 
a  személynek biztosítható, akinek az  adott minősített adathoz való hozzáférés hivatali kötelessége vagy 
meghatározott feladata ellátásához igazoltan szükséges;

h) átadó fél: az a Fél – beleértve a joghatósága alá tartozó jogi személyeket, egyéb szervezeti egységeket vagy 
természetes személyeket –, amelyik a nemzeti minősített adatot átadja;

i) személyi biztonsági tanúsítvány: a  nemzeti biztonsági hatóság azon döntése, amely szerint egy természetes 
személy a  nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseivel összhangban jogosult hozzáférni 
minősített adatokhoz;

j) átvevő fél: az a Fél – beleértve a joghatósága alá tartozó jogi személyeket, egyéb szervezeti egységeket vagy 
természetes személyeket –, amelyik a nemzeti minősített adatot átveszi;

k) alvállalkozói szerződés: a  szerződő által, egy másik szerződővel (alvállalkozóval) kötött, termékek 
szolgáltatására vagy szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés;

l) alvállalkozó: olyan természetes személy vagy jogi személy, aki a  szerződővel az  alvállalkozói szerződést 
megköti;

m) harmadik fél: bármely olyan állam – beleértve a  joghatósága alá tartozó jogi személyeket, egyéb szervezeti 
egységeket vagy természetes személyeket –, vagy nemzetközi szervezet, amely nem részese jelen 
Egyezménynek.

3. CIKK
NEMZETI BIZTONSÁGI HATÓSÁGOK

 (1) A Felek nemzeti biztonsági hatóságai:
Magyarországon:
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
Montenegróban:
Minősített Adatvédelmi Igazgatóság (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)
Direkcija za zaštitu tajnih podataka

 (2) A  nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják egymást hivatalos elérhetőségi adataikról, és a  nemzeti biztonsági 
hatóságokkal kapcsolatos valamennyi későbbi változásról.

4. CIKK
MINŐSÍTÉSI SZINTEK ÉS JELÖLÉSEK
Az egyes nemzeti minősítési szintek és jelölések az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:
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Magyarországon Montenegróban Angol nyelvű megfelelőjük

„Szigorúan titkos!” “STROGO TAJNO” TOP SECRET

„Titkos!” “TAJNO” SECRET

„Bizalmas!” “POVJERLJIVO” CONFIDENTIAL

„Korlátozott terjesztésű!” “INTERNO” RESTRICTED

5. CIKK
MINŐSÍTETT ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
Jelen Egyezmény alapján minősített adathoz kizárólag olyan természetes személyek kaphatnak hozzáférést, akik 
a  szükséges ismeret elvének megfelelnek, és akik az  érintett Fél nemzeti jogszabályaival és egyéb szabályainak 
rendelkezéseivel összhangban erre megfelelő felhatalmazást kaptak.

6. CIKK
BIZTONSÁGI ALAPELVEK

 (1) Az átadó fél:
a) biztosítja, hogy a minősített adaton a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek megfelelő 

minősítési szint feltüntetésre kerüljön;
b) tájékoztatja az átvevő felet a minősített adat felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételekről;
c) haladéktalanul, írásban tájékoztatja az  átvevő felet az  adat minősítésében vagy a  minősítés érvényességi 

idejében bekövetkezett későbbi változásokról.
 (2) Az átvevő fél:

a) biztosítja, hogy a minősített adaton feltüntetésre kerüljön a jelen Egyezmény 4. Cikke alapján meghatározott 
egyenértékű minősítési szint;

b) ugyanolyan szintű védelemben részesíti a minősített adatot, mint amelyet a saját, azonos minősítési szintű 
nemzeti minősített adata számára biztosít;

c) mindaddig biztosítja a  minősített adat minősítési szintjének megfelelő védelmet, amíg az  átadó féltől 
a  minősített adat minősítésének megszüntetéséről vagy minősítési szintjének vagy érvényességi idejének 
megváltoztatásáról írásban tájékoztatást nem kap;

d) biztosítja, hogy az  átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a  minősített adatot harmadik fél részére 
nem adja át;

e) a minősített adatot kizárólag az  átadás során megjelölt célra használja fel, betartva az  átadó fél által 
a felhasználással kapcsolatban meghatározott feltételeket.

7. CIKK
BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

 (1) Az  összeegyeztethető szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a  nemzeti biztonsági hatóságok 
tájékoztatják egymást a  minősített adat védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályaikról és egyéb szabályaikról, 
valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról.

 (2) Megkeresés esetén, a  nemzeti biztonsági hatóságok, nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel 
összhangban kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a  személyi biztonsági tanúsítványokkal és a  telephely 
biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

 (3) A  Felek megkeresés esetén a  nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik 
a  másik Fél által kibocsátott személyi biztonsági tanúsítványokat és telephely biztonsági tanúsítványokat. Jelen 
Egyezmény 4. cikkében foglaltak ennek megfelelően alkalmazandók.

 (4) A nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági tanúsítványokkal 
és telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról.

 5) Jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés angol nyelven történik.
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8. CIKK
MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEK

 (1) A minősített szerződéseket a Felek saját nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései alapján kell 
megkötni és teljesíteni. A nemzeti biztonsági hatóságok megkeresésre megerősítik, hogy a  lehetséges szerződők/
alvállalkozók, valamint a  szerződéskötést megelőző tárgyalásokban vagy a  minősített szerződések teljesítésében 
részt vevő természetes személyek rendelkeznek megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely 
biztonsági tanúsítvánnyal.

 (2) A nemzeti biztonsági hatóság kérheti a másik Fél nemzeti biztonsági hatóságától biztonsági ellenőrzés lefolytatását 
a  másik Fél országának területén működő létesítményben a  minősített adat folyamatos védelmének biztosítása 
céljából.

 (3) A  minősített szerződések részét képezi a  projekt biztonsági utasítás, amely a  biztonsági követelményeket és 
a  minősített szerződés valamennyi elemének minősítési szintjével kapcsolatos rendelkezéseket határozza meg. 
A  projekt biztonsági utasítás másolatát azon Fél nemzeti biztonsági hatósága részére kell továbbítani, amelynek 
joghatósága alatt a minősített szerződés teljesítése történik.

9. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT TOVÁBBÍTÁSA

 (1) A  minősített adat továbbítása az  átadó fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezésivel 
összhangban, diplomáciai úton történik.

 (2) A  Felek, a  nemzeti biztonsági hatóságok által írásban jóváhagyott eljárási rend szerint, elektronikus úton is 
továbbíthatnak minősített adatot.

10. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT SOKSZOROSÍTÁSA, KIVONATOLÁSA, FORDÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

 (1) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült másolatokon, kivonatokon és fordításokon fel kell 
tüntetni a  megfelelő minősítési jelölést és az  így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint 
az  eredeti minősített adatot. A  sokszorosított példányok számát a  hivatalos célból szükséges mértékre kell 
korlátozni.

 (2) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adat fordítása során keletkező példányokon fel kell tüntetni a fordítás 
nyelvén azt, hogy az átadó fél minősített adatát tartalmazza.

 (3) Jelen Egyezmény alapján átadott „Szigorúan titkos!”/ “STROGO TAJNO”/ TOP SECRET minősítésű adat csak az átadó 
fél előzetes, írásbeli engedélyével sokszorosítható, kivonatolható vagy fordítható.

 (4) A minősített adatot olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi a minősített adat védelmét, vagy az átadó 
félhez való visszajuttatását, haladéktalanul meg kell semmisíteni. A minősített adat megsemmisítéséről az átvevő fél 
nemzeti biztonsági hatósága az átadó fél nemzeti biztonsági hatóságát írásban értesíti.

11. CIKK
LÁTOGATÁSOK

 (1) Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra az  érintett Fél nemzeti biztonsági hatóságának előzetes 
írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor.

 (2) A  látogatást kezdeményező Fél nemzeti biztonsági hatósága látogatási kérelem formájában legalább húsz nappal 
a látogatás kezdő időpontja előtt értesíti a fogadó Fél nemzeti biztonsági hatóságát a tervezett látogatásról. Sürgős 
esetben, a  nemzeti biztonsági hatóságok közötti előzetes egyeztetést követően a  látogatási kérelem a  látogatás 
kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

 (3) A látogatási kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a látogató neve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító 

igazolványának száma;
b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt jogi személy vagy egyéb szervezeti egység megjelölése;
c) a látogató személyi biztonsági tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;
d) a látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az  egyes látogatások összesített 

időtartama,
e) a látogatás célja, beleértve a  látogatással érintett legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési 

szintjének megjelölését;
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f ) a meglátogatandó minősített adatokat kezelő szerv neve és címe, valamint a  kapcsolattartójának neve, 
telefonszáma, fax száma, e-mail címe;

g) dátum, aláírás és a nemzeti biztonsági hatóság hivatalos pecsétjének lenyomata.
 (4) A  nemzeti biztonsági hatóságok közösen meghatározhatják a  visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját. 

A visszatérő látogatók listájának nemzeti biztonsági hatóságok által való elfogadása után a látogatások időpontjairól 
a látogató és fogadó fél közvetlenül állapodik meg.

 (5) A  látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a  jelen Egyezmény alapján átvett minősített 
adatot.

 (6) A Felek a nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban biztosítják a látogatók személyes 
adatainak védelemét.

12. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

 (1) A  nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást a  minősített adat biztonságának 
megsértéséről vagy annak gyanújáról.

 (2) Azon Fél nemzeti biztonsági hatósága, ahol a minősített adat biztonságának megsértésére sor került, haladéktalanul 
intézkedik a minősített adat biztonsága megsértésének kivizsgálása iránt.

 (3) Az  átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága minden esetben írásban tájékoztatja az  átadó fél nemzeti biztonsági 
hatóságát a  minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülményekről, a  valószínűsített kár 
mértékéről, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről.

13. CIKK
KÖLTSÉGEK VISELÉSE
A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

14. CIKK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 (1) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a  Feleknek az  Egyezmény hatálybalépéshez 
szükséges nemzeti jogi feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítése 
kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

 (2) Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével írásban módosítható.
 (3) Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az  Egyezmény 

a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.
 (4) Jelen Egyezmény megszűnésétől függetlenül az  annak alapján kicserélt vagy keletkezett valamennyi minősített 

adatot az  Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, amíg 
az átadó fél írásban felmentést nem ad az átvevő fél részére ezen kötelezettség alól.

 (5) Felek a jelen Egyezmény értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó vitákat a Felek közötti egyeztetés és tárgyalás 
útján, külső igazságszolgáltatási fórum igénybevétele nélkül kötelesek rendezni.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Készült Budapesten, 2016. október 6-án, két eredeti példányban magyar, montenegrói és angol nyelven, valamennyi 
szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL MONTENEGRÓ KORMÁNYA RÉSZÉRŐL”
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„AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO
ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION
OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter referred to as the “Parties”),
Recognising the importance of mutual cooperation between the Parties,
Realising that good cooperation may require exchange of classified information between the Parties,
Recognising that they ensure equivalent protection for the classified information,
Wishing to ensure the protection of classified information exchanged between them or between the legal entities 
or individuals under their jurisdiction,
Have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1
OBJECTIVE AND APPLICABILITY OF THE AGREEMENT
The objective of this Agreement is to ensure the protection of classified information exchanged or generated in the 
course of co-operation between the Parties or between the legal entities or individuals under their jurisdiction.

ARTICLE 2
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:
a) “breach of security” means an act or an omission which is contrary to this Agreement or to the national laws 

and regulations of the Parties, the result of which may lead to unauthorised disclosure, loss, destruction, 
misappropriation, access or any other type of compromise of classified information;

b) “classified contract” means a contract that involves or requires access to classified information;
c) “classified information” means any information that, regardless of its form or nature, under the national laws 

and regulations of either Party, requires protection against breach of security and has been duly designated;
d) “contractor” means an individual or a  legal entity possessing the legal capacity to conclude classified 

contracts in accordance with the national laws and regulations;
e) facility security clearance” means the determination by a  national security authority that a  legal entity, 

possessing the legal capacity, has the physical and organizational capability to handle and store classified 
information in accordance with the national laws and regulations;

f ) “national security authority” means the state authority responsible for the application and supervision of this 
Agreement;

g) “need-to-know” means the principle, according to which access to classified information may only be granted 
to a person who has a verified need to access this classified information in connection with his/her official 
duties or for the performance of a specific task;

h) “originating party” means the Party including the legal entities, other organisational units or individuals 
under its jurisdiction, which releases classified information;

i) “personnel security clearance” means the determination by a national security authority that an individual is 
eligible to have access to classified information in accordance with the national laws and regulations;

j) “recipient party” means the Party including the legal entities, other organisational units or individuals under 
its jurisdiction, which receives classified information;

k) “sub-contract” means a contract entered into by a contractor with another contractor (the sub-contractor) for 
a provision of goods or services.;

l) “sub-contractor” means an individual or a legal entity to whom a contractor lets a sub-contract;
m) “third party” means any state including the legal entities, other organisational units or individuals under its 

jurisdiction or international organisation not being a party to this Agreement.

ARTICLE 3
NATIONAL SECURITY AUTHORITIES

 (1) The national security authorities of the Parties are:
In Hungary:
Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority)
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In Montenegro:
Directorate for protection of classified information (National Security Authority)
Direkcija za zaštitu tajnih podataka

 (2) The national security authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of 
any subsequent changes regarding to the national security authorities.

ARTICLE 4
SECURITY CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS
The equivalence of national security classification levels and markings is as follows:

In Hungary In Montenegro Equivalent in English language

„Szigorúan titkos!” “STROGO TAJNO” TOP SECRET

„Titkos!” “TAJNO” SECRET

„Bizalmas!” “POVJERLJIVO” CONFIDENTIAL

„Korlátozott terjesztésű!” “INTERNO” RESTRICTED

ARTICLE 5
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
Access to classified information under this Agreement shall be limited only to individuals upon the need-to-know 
principle and who are duly authorised in accordance with the national laws and regulations of the respective Party.

ARTICLE 6
SECURITY PRINCIPLES

 (1) The originating party shall:
a) ensure that classified information is marked with appropriate security classification markings in accordance 

with its national laws and regulations;
b) inform the recipient party of any use conditions of classified information;
c) inform the recipient party in writing without undue delay of any subsequent changes in the security 

classification level or duration of classification.
 (2) The recipient party shall:

a) ensure that classified information is marked with equivalent security classification marking in accordance 
with article 4 of this Agreement;

b) afford the same degree of protection to classified information as afforded to its own classified information of 
equivalent security classification level;

c) ensure protection to the classified information equivalent to its classification level until the written 
notification from the originating party about the declassification or the change of the security classification 
level or validity of the classified information;

d) ensure that classified information is not released to a  third party without the prior written consent of the 
originating party;

e) use classified information only for the purpose it has been released for and in accordance with release 
conditions of the originating party.

ARTICLE 7
SECURITY CO-OPERATION

 (1) In order to maintain comparable standards of security, the national security authorities shall inform each other of 
their national laws and regulations concerning protection of classified information and the practices stemming from 
their implementation.
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 (2) On request, the national security authorities shall, in accordance with their national laws and regulations, assist each 
other during the personnel security clearance procedures and facility security clearance procedures.

 (3) On request, the Parties shall in accordance with their national laws and regulations, recognise the personnel 
security clearance and facility security clearance issued by the other Party. Article 4 of this Agreement shall apply 
accordingly.

 (4) The national security authorities shall promptly notify each other about changes in the recognised personnel 
security clearance and facility security clearance, especially in case of their withdrawal.

 (5) The co-operation under this Agreement shall be effected in the English language.

ARTICLE 8
CLASSIFIED CONTRACTS

 (1) Classified contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national laws and regulations of 
each Party. On request, the national security authorities shall confirm that proposed contractors/sub-contractors 
as well as individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of classified contracts 
have appropriate personnel security clearance or facility security clearance.

 (2) The national security authority may request its counterpart that a  security inspection is carried out at a  facility 
located in the territory of the other party to ensure continuing protection of classified information.

 (3) Classified contracts shall contain project security instructions on the security requirements and on the security 
classification level of each element of the classified contract. A  copy of the project security instructions shall be 
forwarded to the national security authority of the party under whose jurisdiction the classified contract is to be 
implemented.

ARTICLE 9
TRANSFER OR TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION

 (1) Classified information shall be transferred in accordance with the national laws and regulations of the originating 
party through diplomatic channels.

 (2) The Parties may transmit classified information by electronic means in accordance with the security procedures 
approved by the national security authorities in writing.

ARTICLE 10
REPRODUCTION, EXTRACTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION

 (1) Reproductions, extractions and translations of classified information released under this agreement shall bear 
appropriate security classification markings and shall be protected as the originals. Number of reproductions shall 
be limited to that required for official purposes.

 (2) Translations of classified information released under this Agreement shall bear a note in the language of translation 
indicating that they contain classified information of the originating party.

 (3) Classified information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!”/ “STROGO TAJNO”/TOP SECRET 
shall be reproduced, extracted or translated only upon the prior written consent of the originating party.

 (4) In case of a  crisis situation in which it is impossible to protect or to return the classified information to the 
originating party the classified information shall be destroyed without undue delay. The national security authority 
of the recipient party shall notify the national security authority of the originating party in writing about the 
destruction of the classified information.

ARTICLE 11
VISITS

 (1) Visits requiring access to classified information shall be subject to the prior written consent of the national security 
authority of the respective party.

 (2) The national security authority of the visiting party shall notify the national security authority of the host party 
about the planned visit through a request for visit at least twenty days before the visit takes place. In urgent cases, 
the request for visit may be submitted at a  shorter notice, subject to prior co-ordination between the national 
security authorities.

 (3) The request for visit shall contain:
a) visitor’s name, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;
b) position of the visitor and specification of the legal entity or other organisational units represented;
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c) visitor’s personnel security clearance level and its validity;
d) date and duration of the visit, and in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;
e) purpose of the visit including the highest security classification level of classified information involved;
f ) name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its 

point of contact;
g) date, signature and stamping of the official seal of the national security authority.

 (4) The national security authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. Once such lists have been 
approved by the national security authorities, the dates of the visits shall be arranged directly between the visiting 
and hosting entities.

 (5) Classified information acquired by a  visitor shall be considered as classified information received under this 
Agreement.

 (6) Each Party shall guarantee the protection of the personal data of the visitors in accordance with its national laws 
and regulations.

ARTICLE 12
BREACH OF SECURITY

 (1) The national security authorities shall without undue delay inform each other in writing of any breach of security or 
suspicion thereof.

 (2) The national security authority of the party where the breach of security has occurred, shall investigate the incident 
without undue delay.

 (3) In any case, the national security authority of the recipient party shall inform the national security authority of the 
originating party in writing about the circumstances of the breach of security, the extent of the possible damage, 
the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13
EXPENSES
Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 14
FINAL PROVISIONS

 (1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day of 
the second month following the date of receipt of the last of notifications between the Parties, through diplomatic 
channels, stating that the national legal requirements for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

 (2) This Agreement may be amended on the basis of the mutual agreement of the Parties in writing.
 (3) Each Party is entitled to terminate this Agreement in writing at any time. In such a  case, the validity of this 

Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of 
the termination.

 (4) Regardless of the termination of this Agreement, all classified information exchanged or generated under this 
Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein until the originating party 
dispenses the recipient party from this obligation in writing.

 (5) Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations 
and negotiations between the Parties, without recourse to outside jurisdiction.

In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

Done in Budapest on 6th October 2016 in two originals, in Hungarian, Montenegrin and English languages, each 
text being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.

 For the Government of Hungary For the Government of Montenegro”
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4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, 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.
 (4) Az  e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért 

felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 53/2016. (XII. 21.) MNB rendelete
a technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet és a teljes költségmutató 
számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § h) pontjában,
az 1. § tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet módosítása

1. §  A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet 3.  § (3)  bekezdése a  következő 
mondattal egészül ki:
„A biztosító ilyen termék számviteli biztosítástechnikai tartalékának számításánál – amennyiben nem él a biztosítási 
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 121.  § (1)  bekezdés o)  pontjában rögzített lehetőséggel, és nem 
változtat az  adott termékhez tartozó technikai kamatláb mértékén – az  eredetileg rögzített technikai kamatlábat 
alkalmazza.”

2. A teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 
módosítása

2. §  A teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet [a továbbiakban: 
55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A biztosító a TKM számítása során kizárólag a kötelezően választandó kiegészítő biztosításokat, a kötelezően 
választandó legkisebb értéken veszi figyelembe.
(2) A  kockázati biztosítási szolgáltatás kizárólag a  szerződési feltételek szerinti kötelezően választandó biztosítási 
kockázatokra terjed ki. Minden olyan kockázat opcionálisnak tekintendő, és így a  biztosítónak nem kell 
beszámítania a  TKM értékébe, melyet a  feltétel és az  ajánlat nem tesz kötelezővé, azaz amely nélkül az  ajánlat 
felvehető.”

3. §  Az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a köthető maximális tartam rövidebb, mint az adott biztosítás típushoz [egyszeri vagy rendszeres 
díjas, illetve a visszavásárlás tekintetében az élethosszig tartó (whole life)] tartozó leghosszabb tartam, és az nem 
esik egybe az  (1)  bekezdésben meghatározott egyéb kötelező tartamokkal, akkor a  biztosító a  TKM értékét erre 
a  (köthető maximális) tartamra és az  (1)  bekezdésben meghatározott, a  biztosítónál elérhető ennél rövidebb 
tartamokra számítja ki.”

4. § (1) Az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  biztosító a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és az  egyéni számla alapján meghatározott 
szolgáltatású hagyományos életbiztosítás esetében a  mögöttes alapok (eszközalap, külön kezelt eszközportfólió) 
után felmerülő költségként a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk 
tekintetében, valamint a  papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt 
befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő 
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végrehajtásáról szóló 2010. július 1-jei 583/2010/EU bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti folyó 
költségeket veszi figyelembe.”

 (2) Az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a  biztosító a  2016. január 1-jét követően kötött megtakarítási jellegű életbiztosítási szerződések 
szerződési feltételében nem rögzíti a nyereségmegosztás minimális arányát, akkor a nyereségmegosztás mértékét 
0%-nak – azaz a nyereséget egészében a biztosítónál maradónak – tekinti.
(7) Az eszközalapok összetételének, így költségének folyamatos változása miatt a biztosító a TKM számítása során 
jogosult biztonsági ráhagyás (ún. puffer) alkalmazására, azaz az  (1)–(6)  bekezdés szerint számított TKM értéknél 
magasabb TKM érték meghatározására és publikálására.”

5. §  Az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet a következő 13. §-sal egészül ki.
„13. § A biztosító a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a TKM számítást a 2015. év 
végi hozamgörbével végzi el.”

6. §  Az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerinti eltérő szöveggel lép hatályba.

7. §  Az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. §  Az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „75.” szövegrész helyébe a „97.” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „számláján lévő” szövegrész helyébe a „követelései mögötti” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében a „decemberére” szövegrész helyébe a „december 31-re” szöveg,
d) 8.  §-ában az „időpont bekövetkezése” szövegrész helyébe az „időpont, illetve az  élethosszig tartó biztosítás 

(whole life) esetén az 5. § (2) bekezdésben rögzített időpontok” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–8. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 53/2016. (XII. 21.) MNB rendelethez
„3. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

	  

	   4	  

	  
1.	  melléklet	  a	  …/2016.	  (…	  …)	  MNB	  rendelethez	  

	  
„3.	  melléklet	  az	  55/2015.	  (XII.	  22.)	  MNB	  rendelethez	  
	  

A	  megtakarítási	  jellegű	  életbiztosítási	  termékek	  TKM	  értéke	  számításának	  módszertana	  
	  
1.	  Az	  ügyfél	  pénzáramának	  rekurzív	  elven	  történő	  leírására	  vonatkozó	  képlet	  	  
	  
1.1.	  Belső	  megtérülési	  ráta	  számítása	  a	  költségek	  és	  az	  esetleges	  kötelező	  bónuszok	  figyelembevételével:	  	  
	  

𝐹𝐹𝐹𝐹
1 + ℎ

=
𝜋𝜋𝜋𝜋

1 + ℎ
	  

	  
1.2.	  Belső	  megtérülési	  ráta	  számítása	  a	  költségek	  és	  az	  esetleges	  kötelező	  bónuszok	  figyelmen	  kívül	  
hagyásával:	  	  
	  

𝐹𝐹𝐹𝐹∗ = 𝐹𝐹𝐹𝐹∗ + 𝜋𝜋𝜋𝜋 1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  𝐹𝐹𝐹𝐹∗ = 0	  
	  

𝐹𝐹𝐹𝐹∗

1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖
=

𝜋𝜋𝜋𝜋
1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖

	  

	  
2.	  A	  TKM	  értéke	  számítására	  vonatkozó	  képlet	  
	  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =   𝑖𝑖𝑖𝑖 − ℎ	  
	  
3.	  Az	  1.	  és	  2.	  pontban	  foglalt	  egyes	  rövidítések	  tartalma:	  
	  
𝑛𝑛𝑛𝑛	  	   a	  biztosítás	  tartama	  hónapokban;	  𝑛𝑛𝑛𝑛 ∈ 60,120,180,240 .	  A	  biztosító	  a	  TKM	  értéket	  rendszeres	  díjas	  

biztosítás	   esetében	   10,	   15	   és	   20,	   egyszeri	   díjas	   biztosítás	   esetében	   5,	   10	   és	   20	   éves	   tartamra	  
számítja	  ki.	  	  

𝑘𝑘𝑘𝑘	  	   kötvényhónap	  𝑘𝑘𝑘𝑘 ∈ 1,… , 𝑛𝑛𝑛𝑛 .	  
𝜋𝜋𝜋𝜋 	  	   díjelőírás	   a	   k-‐adik	   hónapban	   [esetleges	   kedvezményekkel	   csökkentve	   a	   6.	   §	   (5)	   bekezdésének	  

megfelelően].	  Egyszeri	  díjas	  szerződések	  esetén	  𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0,	  ha	  𝑘𝑘𝑘𝑘 > 0.	  	  
𝐹𝐹𝐹𝐹 	  	   a	  biztosításnak	  a	  2-‐9.	  §-‐nak	  megfelelően	  meghatározott	  lejárati,	  illetve	  élethosszig	  tartó	  biztosítás	  

(whole	  life)	  adott	  időpontban	  történt	  visszavásárlásakor	  a	  visszavásárlási	  értéke	  	  
𝐹𝐹𝐹𝐹∗ 	  	   azon	  fiktív	  érték,	  amelyet	  az	  𝐹𝐹𝐹𝐹 	  számításával	  azonos	  módon	  kapunk,	  a	  mindenkori	  költségelvonások	  

és	  bónuszok	  figyelmen	  kívül	  hagyásával.	  
𝑖𝑖𝑖𝑖 	   költségmentes	   átlagos	   havi	   effektív	   hozam	   a	   bónuszok	   figyelmen	   kívül	   hagyása	   mellett:	   a	  

kockázatmentes	   hozamgörbe	   átlagos	   mértéke	   a	   figyelembe	   vehető	   díjelőírások	   alapján.	   Az	   az	  
állandó	   havi	   effektív	   bruttó	   hozam,	   amellyel	   a	   díjelőírásokat	   kamatokkal	   növelve	   a	   tartam	   végén	  
ugyanaz	   az	   érték	   adódik,	   mint	   ugyanazon	   díjaknak	   a	   kockázatmentes	   hozamgörbének	   megfelelő	  
forward	  hozamokkal	  növelt	  értéke.	  	  

𝑖𝑖𝑖𝑖	   költségmentes	  átlagos	  évi	  effektív	  hozam	  a	  bónuszok	  figyelmen	  kívül	  hagyása	  mellett:	  	  
	  

1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖	  
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ℎ 	   a	  költségek	  levonását	  és	  bónuszok	  jóváírását	  tartalmazó	  átlagos	  havi	  effektív	  hozam:	  az	  az	  állandó	  
havi	  effektív	  bruttó	  hozam,	  amellyel	  a	  díjelőírásokat	  kamatokkal	  növelve	  a	  tartam	  végén	  az	  1.	  §	  (2)	  
és	  (6)	  bekezdése,	  valamint	  a	  2-‐9.	  §	  alapján	  kalkulált	  lejárati	  szolgáltatás	  adódik.	  	  

ℎ	   a	  költségek	  és	  bónuszok	  figyelembevételével	  kapott	  átlagos	  évi	  effektív	  hozam:	  	  
	  

1 + ℎ = 1 + ℎ	  
	  
𝑝𝑝𝑝𝑝 	   az	   Európai	   Biztosítás-‐	   és	   Foglalkoztatóinyugdíj-‐hatóság	   kockázatmentes	   hozamgörbéje	   alapján	  

meghatározott	  havi	  forward	  hozam.	  
	  
4.	  Azon	  megtakarítási	  jellegű	  életbiztosítási	  termékek	  esetében,	  amelyek	  nem	  egyösszegű	  lejárati	  
szolgáltatással	  rendelkeznek,	  a	  biztosító	  a	  TKM	  értékét	  a	  jelen	  melléklet	  1-‐3.	  pontjában	  meghatározott	  
elvek	  mentén	  számítja	  ki,	  és	  a	  kalkuláció	  során	  minden,	  az	  ügyfelet	  terhelő,	  illetve	  az	  ügyfélnek	  járó	  
pénzáramlást	  figyelembe	  vesz.”	  
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2. melléklet az 53/2016. (XII. 21.) MNB rendelethez

	  

	   6	  

2.	  melléklet	  a	  …/2016.	  (…	  …)	  MNB	  rendelethez	  
	  
1.	  Az	  55/2015.	  (XII.	  22.)	  MNB	  rendelet	  4.	  melléklet	  46TKMA	  kódú	  tábla	  sorkódot	  tartalmazó	  mezői	  helyébe	  
a	  következő	  mezők	  lépnek:	  
	  

	   (Sorkód)	  

(001)	   46TKMA10001	  
	  	   ...	  
	  	   46TKMA19999	  

	  
2.	  Az	  55/2015.	  (XII.	  22.)	  MNB	  rendelet	  4.	  melléklet	  46TKMB	  kódú	  tábla	  sorkódot	  tartalmazó	  mezői	  helyébe	  
a	  következő	  mezők	  lépnek:	  
	  

	   (Sorkód)	  

(001)	   46TKMB10001	  
	  	   ...	  
	  	   46TKMB19999	  

	  
3.	  Az	  55/2015.	  (XII.	  22.)	  MNB	  rendelet	  4.	  melléklet	  46TKMC	  kódú	  tábla	  sorkódot	  tartalmazó	  mezői	  helyébe	  
a	  következő	  mezők	  lépnek:	  
	  

	   (Sorkód)	  

(001)	   46TKMC10001	  
	  	   ...	  
	  	   46TKMC19999	  

	  
4.	  Az	  55/2015.	  (XII.	  22.)	  MNB	  rendelet	  4.	  melléklet	  46TKMD	  kódú	  tábla	  sorkódot	  tartalmazó	  mezői	  helyébe	  
a	  következő	  mezők	  lépnek:	  
	  

	   (Sorkód)	  

(001)	   46TKMD10001	  
	  	   ...	  
	  	   46TKMD19999	  
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 6. és 7.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E rendelet alkalmazási köre kiterjed a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és 
prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti
a) kötelező átvételre jogosult villamosenergia-termelőkre;
b) a prémium típusú támogatásra jogosult, 1 MW névleges villamos teljesítőképességnél kisebb 

erőműegységben termelő villamosenergia-termelőkre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
időszaki beruházás: az adott beruházás kereskedelmi üzembe helyezését követően felmerülő beruházások.

 (2) Az  (1)  bekezdésben nem szereplő fogalmakat a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és 
a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt meghatározások szerint kell alkalmazni.

3. Kötelező átvétel

3. § (1) Az 1.  melléklet tartalmazza technológiák szerinti bontásban a  kötelező átvételre jogosult, kötelező átvételi 
rendszerbe belépni szándékozó, új építésű erőműegységekre vonatkozó
a) kötelező átvételi időtartamokat,
b) a kötelező átvétel alá eső maximális mennyiségeket, valamint
c) a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidejét.

 (2) Amennyiben az  adott beruházás nem kerül kereskedelmi üzembe a  kötelező átvételre való jogosultság 
megállapításától számítva az 1. melléklet szerinti időszakon belül, a kötelező átvételi jogosultság megszűnik.

 (3) Az 1.  melléklet szerinti értékeket a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
összehasonlító elemzésen alapuló adatok figyelembevételével, az 5–7. alcím szerinti számítási módszertan alapján 
állapítja meg.

 (4) A kötelező átvétel 1.  melléklet szerinti időtartama a  figyelembe veendő egyéb támogatások indokolt beruházási 
költségekhez viszonyított arányának megfelelően csökken.

4. § (1) Az 1.  mellékletben fel nem sorolt esetekre a  kötelező átvétel időtartamát, a  kötelező átvétel alá eső mennyiséget 
és a  kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidejét a  Hivatal egyedi 
határozatban állapítja meg.

 (2) A kötelező átvétel időtartamának (1) bekezdés szerinti meghatározásakor a Hivatal az 5–7. alcím szerinti számítási 
módszertan alapján jár el.

 (3) A kötelező átvétel időtartama, a  kötelező átvétel alá eső mennyiség és a  kereskedelmi üzem megkezdésére 
vonatkozó határidő (1) bekezdés szerinti megállapításakor a Hivatal a kérelmező üzleti tervét veszi alapul, de azon 
indokoltsági vizsgálatot végez a felhasznált energiaforrás, a névleges teljesítőképesség, a technológiai sajátosságok, 
az ésszerű telephelyválasztás, a  legkisebb költség elve és a  legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és 
működtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak figyelembevételével. A  kérelmező üzleti tervétől való 
eltéréseket a Hivatal a határozatában indokolja.

4. Prémium típusú támogatás

5. § (1) A 2. melléklet tartalmazza technológiák szerinti bontásban
a) a támogatási időtartamot,
b) a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét, valamint
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c) a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidejét
azon új építésű erőműegységekre vonatkozóan, amelyek prémium típusú támogatásra jogosultak, de a jogosultság 
mértékét nem pályázati eljárással kell megállapítani.

 (2) Ha az  adott beruházás nem kerül kereskedelmi üzembe a  prémium típusú támogatásra való jogosultság 
megállapításától számítva a 2. melléklet szerinti időszakon belül, a támogatási jogosultság megszűnik.

 (3) Az (1)  bekezdés szerinti értékeket a  Hivatal összehasonlító elemzésen alapuló adatok figyelembevételével, 
az 5–7. alcím szerinti számítási módszertan alapján állapítja meg.

 (4) A támogatás 2.  melléklet szerinti időtartama a  figyelembe veendő egyéb támogatások indokolt beruházási 
költségekhez viszonyított arányának megfelelően csökkentendő.

6. § (1) A  2.  mellékletben fel nem sorolt esetekre a  támogatás időtartamát, a  támogatás alá eső mennyiséget, valamint 
a  kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidejét a  Hivatal egyedi 
határozatban állapítja meg.

 (2) A  támogatás időtartamának (1)  bekezdés szerinti meghatározásakor a  Hivatal az  5–7. alcím szerinti számítási 
módszertan alapján jár el.

 (3) A  támogatás időtartama, a  támogatás alá eső mennyiség és a  kereskedelmi üzem megkezdésére vonatkozó 
határidő (1) bekezdés szerinti megállapításakor a Hivatal a kérelmező üzleti tervét veszi alapul, de azon indokoltsági 
vizsgálatot végez a  felhasznált energiaforrás, a névleges teljesítőképesség, a  technológiai sajátosságok, az ésszerű 
telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett 
beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak figyelembevételével. A  kérelmező üzleti tervétől való eltéréseket 
a Hivatal a határozatában indokolja.

5. A támogatás megállapításának keretei

7. § (1) Az  1. és 2.  mellékletben szereplő értékeket a  Hivatal – a  (2)  bekezdésben meghatározottak kivételével – minden 
naptári év november 1. napjáig felülvizsgálja, és ennek alapján meghirdeti a  következő naptári évre érvényes 
értékeket, amelyek azokra az új belépőkre vonatkoznak, akiknek hiánytalan támogatási kérelme a következő naptári 
év kezdetét követően érkezik be a Hivatalhoz.

 (2) A napelemes erőművek vonatkozásában az 1. és 2. mellékletben szereplő értékeket a Hivatal félévente, minden év 
május 1. és november 1. napjáig vizsgálja felül a következő félévre vonatkozóan, és az új értékek azon új belépőkre 
érvényesek, akiknek hiánytalan támogatási kérelme a  következő naptári félév kezdetét követően érkezik be 
a Hivatalhoz.

 (3) Jelentős gazdasági, jogszabályi, illetve egyéb releváns változások esetén az 1. és 2. mellékletben szereplő értékek 
rendkívüli felülvizsgálatára is sor kerülhet. A  rendkívüli felülvizsgálat során alkalmazott változásokat leghamarabb 
azok meghirdetését követő 15. napon lehet hatályba léptetni és a  változások nem alkalmazhatóak azokra 
a kérelmekre, amelyek még a módosítás hatálybalépése előtt hiánytalanul beérkeztek a Hivatalhoz.

 (4) A  támogatások mértékének megállapítása során figyelembe kell venni az  ésszerű telephelyválasztást, a  legkisebb 
költség elvét és az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó hazai és nemzetközi adatokat.

 (5) Ha a beruházás vagy a támogatás több évre elhúzódik, a támogatás arányának kiszámításakor ezek jelenértékét kell 
figyelembe venni, az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

 (6) Ha a  támogatásra vonatkozó jogosultság megállapítását követően az  adott termelő által igénybe vett egyéb 
támogatás megváltozik, a  korábban megállapított jogosultság időtartamát az  előjelhelyes változás indokolt 
beruházási költséghez viszonyított arányának megfelelően kell módosítani a 3. mellékletben meghatározott képlet 
szerint.

 (7) A  támogatás alá eső villamos energia teljes támogatási időszakra megállapított mennyisége a  támogatás 
időtartamával arányosan módosul a (6) bekezdés szerinti esetekben.

 (8) A  kötelező átvétel vagy a  prémium típusú támogatás megállapításakor a  Hivatal figyelembe veszi 
az energiapolitikáért felelős miniszter által rendeletben megállapított korlátokat.

 (9) A Hivatal az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D.  §-ának megfelelően adatot szolgáltat 
a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére az  500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi 
támogatásokról.
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6. A támogatás megállapításának általános szabályai

8. § (1) A Hivatal a számításokban csak a tényleges pénzáramlással (pénzkiadással vagy pénzbevétellel) járó költségeket és 
bevételeket veszi figyelembe.

 (2) Az  időszaki beruházásokat az  üzleti tervbe a  felmerülésüknek megfelelően kell beírni folyó áron, azokat azonban 
a  Hivatal a  számításban a  várható élettartam alatt egyenletesen veszi figyelembe olyan módon, hogy összesített 
jelenértékük ne változzon.

 (3) A hőenergia értékesítés átlagárát a Hivatal – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a földgáz hazai nettó 
végfogyasztói ára alapján veszi figyelembe, az EUROSTAT nagyobb ipari fogyasztókra (100 000–1 000 000 GJ/év fogyasztási 
kategória) vonatkozó legfrissebb adatai alapján, a  további évekre inflációval megegyező mértékű hőenergia 
árnövekedést feltételezve.

 (4) Ha
a) az energiaforrás elérhetősége határozza meg a telepítés helyét és a közelben nincs megfelelő hőigény, vagy
b) a termelő a távhő árszabályozás hatálya alá esik, és a távhő árszabályozás módszertanát kell alapul venni,
akkor a  hőértékesítési árat a  kérelmező által benyújtott üzleti terv alapján veszi figyelembe a  Hivatal, de azon 
indokoltsági vizsgálatot végez a felhasznált energiaforrás, a névleges teljesítőképesség, a technológiai sajátosságok, 
az ésszerű telephelyválasztás, a  legkisebb költség elve és a  legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és 
működtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak figyelembevételével. A  kérelmező üzleti tervétől való 
eltéréseket a Hivatal a határozatában indokolja.

 (5) Az  inflációt a  Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) aktuális előrejelzése szerint, az  előrejelzés időtávját 
követő évekre az MNB középtávú inflációs célja alapján kell számításba venni.

 (6) A  hitelezéssel kapcsolatos költségeket – beleértve a  beruházás üzembe helyezése előtt felmerülő költségeket 
is – a  Hivatal a  számításokban közvetlenül nem veszi figyelembe, csak a  mindenkire egységesen alkalmazandó 
diszkontrátán keresztül.

7. A kötelező átvétel és a prémium megállapítása

9. § (1) A kötelező átvétel és a  prémium támogatási időtartamának meghatározása a  4.  mellékletben található képlet 
alapján történik. Az adott beruházás akkor tekintendő megtérültnek, amikor a 4. melléklet szerint számított nettó 
jelenérték (NPVn) pozitívvá válik. Az éven belüli értékek meghatározásához lineáris arányosítás alkalmazandó.

 (2) A beruházások értékében nem vehetőek figyelembe az adott beruházásra aktivált finanszírozási költségek.
 (3) A beruházások értékében a működés megkezdését követően – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – csak a működés 

fenntartásához szükséges időszaki beruházások vehetők figyelembe.
 (4) A vizsgálat az  adott erőműtípus összehasonlító elemzésen alapuló, tervezett élettartamának időtávján történik. 

A figyelembe vett élettartam legfeljebb 25 év lehet.
 (5) Az üzleti tervben időszaki beruházásként figyelembe vehetőek a tervezett élettartam végén szükséges bezárási és 

rekultivációs költségek, csökkentve az eszközök és maradékanyagok értékesítéséből származó bevétellel.
 (6) A figyelembe vett diszkontráta a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 

a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 
43. cikkének (6) bekezdése szerinti maximális megtérülési ráta aktuális értékével egyezik meg.

 (7) Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelő erőműegység termelőképességének növelése 
vagy a továbbműködtetéshez szükséges fejlesztése esetén a Hivatal a megtérülési idő számítása során figyelembe 
veszi a már meglévő erőműegységből eredő beruházási és költség előnyöket is.

10. § (1) A beruházás adott évben számított maradványértéke a  piaci villamosenergia-értékesítés feltételezése melletti, 
a  tervezett élettartamból még hátralévő évekre vonatkozó pénzáramok diszkontált értéke alapján határozandó 
meg.
Az n-edik évre vonatkozó maradványérték meghatározása az 5. mellékletben meghatározott képlet szerint történik.

 (2) A villamos energia piaci árait a  hazai szervezett villamosenergia-piac fizikai futures jelentései alapján az  alábbiak 
figyelembevételével határozza meg a Hivatal:
a) az elérhető legfrissebb havi jelentés következő 3 évre vonatkozó zsinór (baseload) árai (EUR/MWh);
b) a további évekre ezen három év átlagos ára;
c) 0,9-es korrekciós szorzó minden évre;
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d) az elmúlt egy éves időszakra vonatkozóan az  MNB által közzétett Euró/Forint középárfolyamok számtani 
átlaga.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott paraméterek aktuális értékét a Hivatal havonta közzéteszi a honlapján. Az egyedi 
vizsgálatoknál a kérelem beérkezésének napjáig a Hivatal által közzétett legfrissebb értékeket kell alkalmazni.

8. A kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás kérelmezése

11. § (1) Működő erőműegységre vonatkozóan a  kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás újbóli megállapítására 
benyújtott kérelem akkor teljesíthető, ha a  továbbműködtetéshez az  eredeti kezdeti beruházási költség legalább 
50%-át elérő új beruházásra van szükség.

 (2) A kérelem engedélyköteles erőmű esetében legkorábban a  kiserőművi összevont engedélyre vonatkozó 
kérelemmel egyidejűleg nyújtható be.

 (3) A kérelemhez mellékelni kell:
a) azokat a  rendelkezésre álló dokumentumokat, amelyek hitelt érdemlően igazolják, hogy a  kérelmező 

milyen fajtájú és összegű más támogatást (így különösen beruházási támogatás, adómentesség vagy 
adókedvezmény, állami támogatást tartalmazó kedvezményes hitel, egyéb közvetlen ártámogatás vagy 
kedvezményes csatlakozási díj) vett, vesz vagy tervez igénybe venni a beruházáshoz kapcsolódóan;

b) az erőműegységnek a  tervezett élettartamára vonatkozó, független szaktanácsadó által ellenőrzött üzleti 
tervét a Hivatal által közzétett mintának megfelelően;

c) a független szaktanácsadó jelentését és nyilatkozatát, hogy megfelel a független szaktanácsadóra vonatkozó, 
(5) bekezdés szerinti feltételeknek;

d) a főberendezések gyártási dokumentációjának azon részét, amelyen fel van tüntetve a  főberendezések 
gyártási éve, a  korábbi felújítás ténye és ideje, továbbá azon részeket, amelyekből az  erőműegység 
névleges hatásfoka és névleges teljesítőképessége megállapítható, vagy – amennyiben ez  még nem áll 
rendelkezésre – a kérelmező nyilatkozatát a gyártási évről;

e) megújuló tüzelőanyag felhasználásával termelt villamos energia esetében a  kérelmező nyilatkozatát arról, 
hogy erőműegységét a  megújuló energiaforrásból és a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert 
villamos energia származásának igazolásáról szóló kormányrendeletnek megfelelően minősítteti;

f ) az igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását;
g) hitelfelvétel esetén a hitelintézethez benyújtott, hitelintézet által elfogadott üzleti tervet vagy a hitelintézet 

nyilatkozatát arról, hogy nem követel meg üzleti tervet a hitel elbírálásához;
h) nem engedélyköteles kiserőmű esetén továbbá

ha) a  kérelmező tervezett telephely feletti rendelkezési jogát és a  telephely méretét igazoló 
dokumentumot, valamint

hb) a területileg illetékes elosztói engedélyes jóváhagyását a hálózati csatlakozási tervre vonatkozóan;
i) a tervezett telephellyel szomszédos területek helyrajzi számait és az  ezen területeket mutató, elsőfokú 

ingatlanügyi hatóság által 45 napnál nem régebben kiadott térképmásolatot (helyszínrajzot);
j) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy 

partnervállalkozások felsorolását az alábbiak megadásával:
ja) cégjegyzék szerinti rövidített név;
jb) adószám; és
jc) cégképviseletre jogosult(ak) megnevezése;

k) a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos(ok) megnevezését;

l) az erőműegység műszaki adatait a kérelem formanyomtatványa szerint; valamint
m) a támogatásra vonatkozó egyéb jogszabályi feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatokat és 

dokumentumokat a Hivatal honlapján közzétett listának és mintáknak megfelelően.
 (4) A szükséges benyújtandó adatok és dokumentumok formai és tartalmi követelményeit a  Hivatal a  honlapján 

közzéteszi.
 (5) Független szaktanácsadó az  lehet, aki felsőfokú műszaki vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezik, továbbá 

személyes vagy anyagi érdeke nem fűződik a kérelmezőhöz vagy a beruházáshoz.
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9. Záró rendelkezés

12. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelethez

A kötelező átvételi jogosultságra vonatkozó támogatási értékek

 

A B C D

Technológia 

Támogatás időtartama Támogatás alá eső mennyiség Kereskedelmi 

üzembe helyezésre 

rendelkezésre álló 

időtartam 

(év)

év hónap
1 kW teljesítőképességhez tartozó éves mennyiség 

(kWh)
Alapul vett teljesítőképesség típusa

1. Biogáz (biogáz üzemmel) 25 0 6750 Névleges villamos teljesítőképesség 5

2. Hulladéklerakóból származó gáz 5 3 7500 Névleges villamos teljesítőképesség 2

3. Napelem (fix) 13 1 1100 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2

4. Napelem (napkövetős) 13 1 1500 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2

5. Szilárd biomassza 25 0 6900 Névleges villamos teljesítőképesség 5

2. melléklet a 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelethez

A pályázati eljárás alá nem tartozó prémium típusú támogatásra vonatkozó támogatási értékek

 

A B C D

Technológia

Támogatás időtartama Támogatás alá eső mennyiség Kereskedelmi 

üzembe helyezésre 

rendelkezésre álló 

időtartam 

(év)

év hónap
1 kW teljesítőképességhez tartozó éves mennyiség 

(kWh)
Alapul vett teljesítőképesség típusa

1. Biogáz (biogáz üzemmel) 25 0 6750 Névleges villamos teljesítőképesség 5

2. Hulladéklerakóból származó gáz 4 6 7500 Névleges villamos teljesítőképesség 2

3. Napelem (fix) 12 7 1100 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2

4. Napelem (napkövetős) 12 7 1500 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2

5. Szilárd biomassza 25 0 6900 Névleges villamos teljesítőképesség 5
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3. melléklet a 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelethez

A kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás időtartamának módosítása az igénybe vett egyéb 
támogatás módosulása esetén
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Ahol

A1:  a támogatás időtartama a módosítás előtt;
A2:  a támogatás időtartama a módosítás után;
T1:  a támogatás jelenértékének az indokolt beruházási költséghez viszonyított aránya a módosítás előtt;
T2:  a támogatás jelenértékének az indokolt beruházási költséghez viszonyított aránya a módosítás után.

4. melléklet a 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelethez

A kötelező átvétel és a zöld prémium támogatási időtartamának meghatározása
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NPVn:  a beruházás nettó jelenértéke az n. évben;
VBi: a villamos energia értékesítéséből elért árbevétel (prémium típusú támogatás esetén a prémiummal együtt) 

az i-edik évben;
HBi: a hőenergia értékesítésből elért árbevétel az i-edik évben;
EBi: a villamos energia és a hőenergia értékesítés árbevételén felüli, a projekthez kapcsolódó egyéb bevételek 

vagy megtakarítások az i-edik évben (pl. keletkezett melléktermékek értékesítése vagy felhasználása, 
a megtermelt energia saját felhasználásával elért megtakarítás);

ETi: a kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatások az i-edik évben;
MKi: működési költségek az i-edik évben (pl. energiahordozó költsége, személyi jellegű ráfordítások, biztosítás 

díja, karbantartás költsége);
Bi: beruházások az i-edik évben (az időszaki beruházások egyenletesen szétosztva);
AFi: fizetendő adók az i-edik évben;
MÉn:  piaci villamosenergia-értékesítés melletti jövőbeli hozam alapján, az 5. melléklet szerint számított 

maradványérték az n-edik évre;
r:  diszkontráta (a tőkeköltség hozamtényezője).

A „0.” év a beruházás megkezdésének éve. 
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5. melléklet a 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelethez

Az n-edik évre vonatkozó maradványérték meghatározása
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 A jelölések a 4. mellékletben alkalmazott jelölésekkel egyeznek meg, de értéküket a piaci villamosenergia-
értékesítést figyelembe véve kell meghatározni. Az „ÉT” az adott termelőegység figyelembe vett élettartamát jelöli 
(de legfeljebb 25 év).
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelete
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38.  § 
(2) bekezdés n) és o) pontjában,
a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés p) pontjában,
a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés q) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés r) pontjában,
a 11. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés s) pontjában,
a 12. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés t) pontjában,
a 13. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés v) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. ágazati felhasználó: az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a  továbbiakban: EESZT) azonosítási és 

jogosultságkezelési nyilvántartásában szereplő felhasználó, függetlenül attól, hogy természetes személy vagy 
szervezeti felhasználó;

2. csatlakozó adatkezelő: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997. évi XLVII. törvény (a  továbbiakban: Eüak.) 35/B.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott, 
a csatlakozást informatikai rendszer útján megvalósító adatkezelő;

3. szervezeti felhasználó: a  csatlakozott adatkezelő számára az  EESZT azonosítási és jogosultságkezelési 
nyilvántartásában, a  csatlakozott adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében létrehozott 
felhasználó;

4. közvetlen hozzáférési felület: a  működtető által biztosított, az  EESZT egyes szolgáltatásainak csatlakoztatott 
informatikai rendszer nélküli használatát lehetővé tevő felület.

2. A csatlakozás feltételei és rendje

2. § (1) Az Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerint az  EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles 
államigazgatási szervek:
a) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
b) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
c) az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ,
d) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

 (2) A csatlakozás feltétele annak a  működtető általi vizsgálata, valamint a  vizsgálat eredményéről kiállított igazolás, 
hogy a csatlakozó adatkezelő saját informatikai rendszere útján, a meghatározott követelményeknek megfelelően
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a) képes biztosítani a  hozzáférés, azonosítás, szolgáltatáshívás, a  kommunikációs csatorna védelmének 
működését, és

b) elvégezte az  EESZT szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a  csatlakozó adatkezelőhöz köthető 
hozzáférési jogosultságok beállítását.

 (3) A működtető a csatlakozó adatkezelő részére hozzáférhetővé teszi
a) a csatlakozó adatkezelő saját informatikai rendszere és az  EESZT közötti informatikai kapcsolat kiépítését 

lehetővé tévő csatlakoztatási felületet és a csatlakozási felület informatikai rendszerbe illesztéséhez, valamint 
a  rendszerek közötti kapcsolat kialakításához szükséges technikai leírásokat, a  csatlakozás informatikai 
feltételeit és informatikai biztonsági követelményeit,

b) a szolgáltatások leírását, műszaki specifikációját, a  tipikus folyamatlefutások leírását, a  javasolt helyes 
gyakorlatokat, a szolgáltatáshívások kezelését, az egyes szolgáltatások esetében alkalmazandó biztonsági és 
egyéb követelményeket,

c) a csatlakozás folyamatát, pontos rendjét meghatározó dokumentumokat, és
d) a követelmények ellenőrzésének menetét.

3. § (1) A működtető a  csatlakozáshoz szükséges megállapodás és nyilatkozatok tervezetét (a  továbbiakban együtt: 
csatlakozási dokumentáció) internetes honlapján keresztül vagy más elektronikus formában a csatlakozó adatkezelő 
rendelkezésére bocsátja.

 (2) A csatlakozási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább
a) a csatlakozó adatkezelő nevét, székhelyét,
b) a csatlakozásért felelős kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét,
c) a csatlakozásban érintett informatikai rendszer vagy rendszerek megnevezését és a csatlakozás időpontjában 

fennálló verziószámát, a rendszer vagy rendszerek fejlesztőjének megnevezését,
d) a csatlakozással kapcsolatos feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
e) biztonsági dokumentumokra vonatkozó titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket,
f ) a csatlakozás tesztelésére és az éles üzem megkezdésére vonatkozó szabályokat,
g) a felek felelősségére vonatkozó rendelkezéseket,
h) költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket, és
i) a felek közötti együttműködés szabályait.

 (3) A csatlakozást a  csatlakozó adatkezelő az  általa megfelelően aláírt csatlakozási dokumentáció benyújtásával 
a működtetőnél kezdeményezi.

 (4) A működtető a  (3)  bekezdés szerint benyújtott csatlakozási dokumentációt annak beérkezését követő tizenöt 
napon belül megvizsgálja, és ellenőrzi, hogy a  csatlakozó adatkezelő az  Eüak. és az  e  rendelet alapján jogosult-e 
csatlakozásra, az  EESZT szolgáltatásainak igénybevételére. A  működtető a  csatlakozó adatkezelőt szükség esetén 
a  hiányok pótlására hívja fel. A  csatlakozási folyamat a  csatlakozási dokumentáció hiánytalan benyújtásának 
működtető általi visszaigazolásával kezdődik.

 (5) A csatlakozó adatkezelő a  csatlakozással kapcsolatban vállalt kötelezettségeinek teljesítését haladéktalanul 
jelzi a  működtető számára, amely az  ezt követő harminc napon belül elvégzi csatlakozás sikeres teljesítésének 
ellenőrzésére szolgáló teszteket és vizsgálatokat.

 (6) Ha a csatlakozó adatkezelő valamely műszaki vagy egyéb feltételt nem teljesít, a működtető a műszaki hiba vagy 
a  nem teljesített követelmény megjelölésével felhívja a  csatlakozó adatkezelőt a  hiba megszüntetésére vagy 
a  követelmény teljesítésére. A  hiba megszüntetésének vagy a  követelmény teljesítésének beálltáig a  csatlakozás 
nem jöhet létre.

 (7) Ha a csatlakozó adatkezelő minden, a működtető által előírt műszaki és egyéb feltételt teljesít, a működtető ennek 
megállapítását követő nyolc napon belül kiállítja a 2. § (2) bekezdése szerinti igazolást.

 (8) A csatlakozó adatkezelő a  jogszabályban meghatározott kötelezettségeit az  EESZT útján csak azt követően 
teljesítheti, hogy a csatlakozással kapcsolatos követelményeket teljesítette, és az erre vonatkozó igazolást megkapta.

3. Az EESZT szolgáltatás bevezetése

4. §  Az EESZT szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően, annak bevezetése során a  működtető a  csatlakozó 
adatkezelők, valamint a  csatlakozott adatkezelők által elérhető szolgáltatások körét a  22.  § (1)  bekezdésében 
megjelölt adatkezelők vonatkozásában, azok csatlakozási kötelezettségének teljesítésének határidejéig jogosult 
korlátozni.
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5. § (1) A csatlakozó adatkezelő az  EESZT egyes szolgáltatásainak igénybevétele előtt köteles a  csatlakozó informatikai 
rendszer vonatkozásában – ha több informatikai rendszerrel is csatlakozik, minden egyes informatikai rendszer 
vonatkozásában – a működtető által meghatározott vizsgálatokat elvégezni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot elvégzettnek kell tekinteni, ha
a) az általa csatlakoztatott informatikai rendszer a működtető által megadott paraméterek mentén megegyezik 

egy már sikeresen tesztelt informatikai rendszerrel, vagy
b) az általa csatlakoztatott informatikai rendszer által használt interfész megegyezik egy már sikeresen tesztelt 

interfésszel.

4. Adatszolgáltatás teljesítése

6. §  A csatlakozott adatkezelő számára előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése csatlakoztatott informatikai 
rendszer útján automatizáltan, a  működtető által meghatározott módon és struktúrában, az  EESZT adott 
szolgáltatásának igénybevételével történik. Ettől eltérő módon az előírt adatszolgáltatás kizárólag akkor teljesíthető, 
ha a működtető erre külön engedélyt ad.

5. Közvetlen hozzáférési felület

7. § (1) A működtető a  közvetlen hozzáférési felület útján elérhető EESZT szolgáltatásokat legalább az  EESZT internetes 
honlapján keresztül köteles biztosítani.

 (2) A működtető az érintett számára a közvetlen hozzáférési felület útján elérhető EESZT szolgáltatások körében köteles 
biztosítani legalább az önrendelkezési nyilvántartás használatának lehetőségét.

6. Azonosítási követelmények és jogosultságok kezelése

8. § (1) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás működéséhez szükséges nyilvántartások Eüak. szerinti adatait 
a nyilvántartásokat vezető szervek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény szerinti automatikus információátadás vagy legfeljebb huszonnégy órás rendszerességgel megvalósuló 
egyszerű információátadás útján biztosítják.

 (2) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás az  Eüak.-ban meghatározott adatokon túl tartalmazza 
a szervezeti felhasználó azonosítóját, a szervezeti felhasználóhoz rendelt szimbolikus nevet, a szervezeti felhasználó 
létrehozását kérő csatlakozó adatkezelő szervezet EESZT azonosítóját, megnevezését, típusát, székhelyét, levelezési 
címét, email címét, telefonszámát, továbbá – ha rendelkezik ilyen azonosítókkal – az  egészségügyi szolgáltatók 
által végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek nyilvántartásában szereplő azonosítóját, 
az egészségbiztosítási szerv által adott finanszírozási azonosítóját.

 (3) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza az ágazati felhasználók
a) egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap és működési nyilvántartásában szereplő adatai 

alapján megállapítható jogosultságait,
b) a csatlakozó adatkezelő által az  ágazati felhasználóhoz rendelt jogosultságokat és a  jogosultságok 

megvonását,
c) a működtető által beállított jogosultságokat és a jogosultságok megvonását.

 (4) A csatlakozott adatkezelő a  működtetővel kötött megállapodás alapján igénybe veheti az  EESZT azonosítási 
szolgáltatását a jogszabály alapján nyújtott saját, az igénybe vevő azonosítását igénylő szolgáltatása érdekében.

9. § (1) EESZT szolgáltatás kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsággal rendelkező felhasználó által, 
annak azonosítását követően vehető igénybe.

 (2) Az azonosítás
a) szervezeti felhasználó esetében a működtető által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező elektronikus 

tanúsítvánnyal,
b) természetes személy ágazati felhasználó esetében a  működtető által meghatározott többtényezős 

hitelesítést alkalmazó azonosítás igénybevételével,
c) érintett esetében a működtető által biztosított elektronikus felületen, a Kormány által kötelezően biztosított 

azonosítási szolgáltatás útján
történik.
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 (3) A működtető az ágazati felhasználó (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti azonosítását követően az EESZT minden 
egyes szolgáltatásának használatát megelőzően ellenőrzi, hogy az ágazati felhasználó
a) jogosult-e a szolgáltatás használatára,
b) jogosult-e a  csatlakozott adatkezelő vagy annak szervezeti egysége nevében az  adott szolgáltatás 

vonatkozásában eljárni,
c) megfelel-e az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó speciális feltételeknek, valamint
d) jogosult-e az önrendelkezési nyilvántartás adatait is figyelembe véve az adat megismerésére.

7. Üzemszünet és üzemzavar

10. § (1) Az EESZT működését érintő vagy a csatlakozott adatkezelő informatikai rendszerét érintő tervezett karbantartások 
(a  továbbiakban: üzemszünet) vagy nem tervezett szolgáltatáskiesés (a  továbbiakban: üzemzavar) következtében 
elmulasztott adatszolgáltatási kötelezettség esetén a kötelezettnek kizárólag
a) a 12. §-ban meghatározott, a központi eseménykatalógusba történő adatszolgáltatási kötelezettségét,
b) a 13. §-ban meghatározott, törzsadat közzétételére vonatkozó kötelezettségét,
c) a 19.  §-ban meghatározott, az  EESZT útján nyilvántartott egészségügyi dokumentumokra vonatkozó 

adatszolgáltatási kötelezettségét,
d) a 20. §-ban meghatározott, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségét
kell az  üzemszünet esetén annak végét, üzemvar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül 
teljesítenie.

 (2) Az EESZT üzemszünete vagy üzemzavara idejére eső adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem 
alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény, ha a  kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségét az  (1)  bekezdésben 
meghatározottak szerint teljesíti.

 (3) A csatlakozott adatkezelő oldalán felmerült üzemszünet vagy üzemzavar – ideértve a  távközlési hálózat vagy 
a tápellátási rendszer hibáját is – idejére eső adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható 
hátrányos jogkövetkezmény, ha a csatlakozott adatkezelő
a) a hiba tényét annak észlelését követően azonnal jelzi a működtető felé,
b) huszonnégy órát meghaladó hibajavítás esetén a  hibaelhárítást követően az  elhárítás megtörténtét jelzi 

a működtető felé, és
c) az elmulasztott adatszolgáltatást az (1) bekezdés szerint teljesíti.

11. § (1) A működtető az  EESZT üzemeltetésével kapcsolatos eseményekről nyilvántartást vezet (a  továbbiakban: 
üzemeltetési nyilvántartás). Az üzemeltetési nyilvántartás tartalmazza
a) az üzemszünet előrejelzését,
b) az üzemzavarról szóló tájékoztatást, és
c) a verzióváltással kapcsolatos előzetes tájékoztatást.

 (2) A működtető köteles az  (1)  bekezdés a)  pontjával kapcsolatban az  üzemszünet tervezett időpontját megelőzően 
legalább 30 nappal közzétenni
a) a karbantartás megkezdésének és befejezésének időpontját, és
b) az érintett szolgáltatások körét és a várható szolgáltatáskiesés jellegét.

 (3) A működtető köteles az  (1)  bekezdés b)  pontjával kapcsolatban az  üzemzavar észlelését követően azonnal 
közzétenni
a) az üzemzavar észlelésének időpontját,
b) az üzemzavar leírását, mely tartalmazza az érintett szolgáltatások körét és a szolgáltatáskiesés jellegét, és
c) ha megállapítható, az üzemzavar elhárításának becsült időpontját.

 (4) A működtető köteles az  (1)  bekezdés b)  pontjával kapcsolatban az  üzemzavar elhárítását követően 24 órán belül 
közzétenni az üzemzavar részletes leírását, mely tartalmazza
a) az üzemzavar keletkezésének tényleges időpontját,
b) a ténylegesen érintett szolgáltatások körét, és a szolgáltatáskiesés jellegét, és
c) az üzemzavar megszűnésének (az EESZT teljes funkcionalitással történő működésének visszaállása) tényleges 

időpontját.
 (5) A működtető köteles az  (1)  bekezdés c)  pontjával kapcsolatban az  EESZT műszaki specifikációját nem érintő 

verzióváltás esetén annak tervezett időpontját megelőzően legalább három nappal közzétenni
a) a verzióváltás tervezett időpontját, és
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b) az érintett szolgáltatások körét.
 (6) A működtető köteles az (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatban az EESZT műszaki specifikációját érintő verzióváltás 

esetén annak tervezett időpontját megelőzően legalább hatvan nappal közzétenni
a) a verzióváltás tervezett időpontját,
b) a verzióváltással érintett szolgáltatások körét, és
c) az új verzióra vonatkozó műszaki leírások elérhetőségét.

 (7) A működtető az  (1) bekezdésben meghatározott üzemeltetési nyilvántartást az EESZT működésétől függetlenül is 
elérhető honlapján bárki számára elérhetővé teszi.

II. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR ÚTJÁN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

8. Központi eseménykatalógus

12. § (1) A csatlakozott adatkezelő a  központi eseménykatalógus felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében 
az  Eüak.-ban meghatározott adatokat és az  1.  melléklet szerinti ellátási eseményekre vonatkozó adatokat 
az  esemény megtörténtét követően haladéktalanul, de legkésőbb az  1.  mellékletben meghatározott időtartamon 
belül szolgáltatja.

 (2) A csatlakozott adatkezelő az  eseménykatalógusba már szolgáltatott hibás adatot az  erről való tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a  tudomásszerzés időpontjától számított, az  adatszolgáltatásra 
az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül javítja vagy törli.

9. Törzsadat-nyilvántartás

13. § (1) A 2.  mellékletben meghatározott nyilvántartások és kódtörzsek (a  továbbiakban: törzsadat) naprakész adatait 
a  nyilvántartás vezetője vagy a  kódtörzs közzétevője köteles az  EESZT törzsadat-nyilvántartásában is automatikus 
információátadás útján közzétenni, vagy a  törzsadat elérhetőségét az  EESZT útján saját szolgáltatásán keresztül 
biztosítani.

 (2) Más, személyes adatot nem tartalmazó nyilvántartás vagy kódtörzs közzétételét, vagy az  ezekhez az  EESZT 
szolgáltatásán keresztül való hozzáférést bármely csatlakozott adatkezelő kezdeményezheti, vagy maga 
a  működtető is biztosíthatja. Az  adatkezelő által kezdeményezett közzététel befogadási szabályait a  működtető 
határozza meg, és teszi elérhetővé a csatlakozott adatkezelők számára.

 (3) Az EESZT működtetője a  személyes adatot tartalmazó törzsadathoz való hozzáférést az  EESZT kizárólag azon 
felhasználói részére biztosítja, akik a törzsadat megismerésére jogosultak.

14. §  A működtető a  törzsadat-nyilvántartásban található nyilvántartásokról és kódtörzsekről katalógust vezet, melyet 
bárki számára elérhetővé tesz. A katalógus legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
a) törzsadat megnevezése, típusa,
b) a nyilvántartást vezető vagy a kódtörzset közzétevő szervezet megnevezése, és
c) frissítés gyakorisága.

10. Önrendelkezési nyilvántartás

15. § (1) Az érintett az önrendelkezési nyilvántartásban az Eüak. 35/H. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát
a) adatainak a  működtető által meghatározott csoportokba sorolt ágazati felhasználók általi megismerésére 

vonatkozóan,
b) adatainak meghatározott ágazati felhasználó általi megismerésére vonatkozóan, és
c) a működtető által meghatározott kategóriákba sorolt adatainak megismerésére vonatkozóan
teheti meg.

 (2) Az érintett az  Eüak. 35/J.  § (4)  bekezdésében meghatározott nyilatkozatot az  önrendelkezési nyilvántartáson 
keresztül, az önrendelkezési nyilatkozat megtételére vonatkozó szabályok szerint teheti meg.
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 (3) A működtető köteles gondoskodni arról, hogy a nyilatkozat elektronikus rögzítését követően huszonnégy órán belül 
érvénybe lépjenek a nyilatkozat alapján létrehozott, az adatokhoz történő hozzáférést korlátozó vagy engedélyező 
szabályok.

16. § (1) Az Eüak. 35/I.  § (3)  bekezdésében meghatározott nyilatkozat alapján a  működtető a  kezelőorvos számára 
a  nyilatkozat rögzítésétől számított huszonnégy órás időtartamra, az  önrendelkezési nyilvántartásba bejegyzett 
korlátozást figyelmen kívül hagyó hozzáférési jogot biztosít az előtte megjelent érintett egészségügyi adataihoz.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat megadására szolgáló nyomtatványt a  működtető nyomtatható formában 
elérhetővé teszi. A nyilatkozat az egészségügyi dokumentáció része.

17. § (1) Az érintett a közvetlen hozzáférési felület útján tájékoztatást kaphat arról, hogy
a) mely ágazati felhasználó végzett, vagy kísérelt meg az adataira vonatkozó adatkezelési műveletet végezni, és
b) az a)  pont szerinti felhasználó mely csatlakozott adatkezelő vagy a  csatlakozott adatkezelő mely szervezeti 

egysége nevében végezte, vagy kísérelte meg elvégezni a műveletet.
 (2) Az érintett a  közvetlen hozzáférési felület útján lekérdezheti az  önrendelkezési nyilvántartásban található, 

a  lekérdezés időpontjában érvényes rendelkezéseit, vagy azokról a  Kormány által kijelölt szervnél vagy 
a kormányablaknál személyesen tájékoztatást kérhet.

11. Egészségügyi profil

18. § (1) A kezelőorvos vagy ennek hiányában a háziorvos az Eüak. 35/J. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettsége keretében köteles rögzíteni
a) a 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint
b) az adat rögzítésének alapjául szolgáló esemény, okot adó körülmény vagy dokumentum megjelölését.

 (2) A kezelőorvos vagy ennek hiányában a háziorvos az Eüak. 35/J. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettsége keretében rögzítheti az  (1)  bekezdés szerint rögzített adat 15.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
kategóriáját.

 (3) A működtető az  (1)  bekezdés szerinti adatokhoz kapcsoltan az  EESZT-ben megvalósuló adatkezelés 
jogszerűségének ellenőrzése céljából rögzíti
a) az adat rögzítését végző felhasználó azonosítóját és
b) az adat rögzítésének időpontját.

 (4) Az egészségügyi profilban rögzített adatokban bekövetkezett változás esetén a  kezelőorvos vagy háziorvos 
az  adatot az  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint módosítja. Az  egészségügyi profilban rögzített bejegyzés 
javítást vagy módosítást indokolni kell.

12. Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása

19. § (1) Az EESZT útján nyilvántartott és a  4.  mellékletben meghatározott egészségügyi dokumentumokra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettség keretében a csatlakozott adatkezelő
a) a működtető által közzétett technikai követelményeknek megfelelő módon továbbítja a dokumentumokat, 

vagy
b) a működtető által közzétett technikai követelményeknek való megfelelés esetén a  dokumentumoknak 

a  csatlakozó adatkezelő egészségügyi informatikai rendszeréből való közvetlen elérését lehetővé tevő 
hivatkozás továbbításával biztosítja.

 (2) A dokumentumok továbbítására vonatkozó, e §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget
a) betegnek átadott dokumentum esetén a dokumentum betegnek való átadását,
b) betegnek át nem adott dokumentum esetén a dokumentum jóváhagyását,
c) az EESZT nyilvántartásába már továbbított dokumentum esetében annak megváltozását
követően azonnal, de legkésőbb a  4.  mellékletben az  egyes dokumentumok vonatkozásában meghatározott 
időtartamon belül kell teljesíteni.

 (3) Az egészségügyi dokumentumok nyilvántartásából a  működtető az Eüak. 4.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában 
meghatározott célból kizárólag az  adat megismerésére jogosult ágazati felhasználó számára biztosít hozzáférést 
az érintettre vonatkozó egészségügyi dokumentumhoz.
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13. Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

20. § (1) Az 5.  mellékletben meghatározott jelentés vagy adatszolgáltatás esetében a  jelentési vagy adatszolgáltatási 
kötelezettséget az EESZT útján, vagy ha az adott kötelezettségre vonatkozóan jogszabály más teljesítési módot jelöl 
meg, az EESZT útján is kell teljesíteni.

 (2) A működtető térítésmentesen biztosítja a jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének lehetőségét.
 (3) A jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség az  EESZT útján kizárólag a  jelentéstételi és adatszolgáltatási 

adatlap működtető által közzétett mintájának igénybevételével teljesíthető.
 (4) A jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintájával szemben támasztott formai és technikai követelményeket, 

valamint a  jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintájának az  EESZT útján történő közzététele eljárásrendjét 
a működtető határozza meg. A jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintáját a közzétett követelményrendszer 
alapján a jelentés és adatszolgáltatás címzettje alakítja ki.

 (5) A működtető a  jelentéstételi és az  adatszolgáltatási adatlap mintáját a  közzétett követelményrendszer alapján 
ellenőrzi, és a  követelményrendszernek való megfelelőség esetén közzéteszi a  jelentések és adatszolgáltatások 
mintájának katalógusában.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezés

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 23. § (1) bekezdése és a 24. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 23. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

15. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét
a) az Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján csatlakozásra köteles, közfinanszírozott egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2017. november 1. napjáig,
b) az Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján csatlakozásra köteles, nem közfinanszírozott egészségügyi 

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2018. november 1. napjáig,
c) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatlakozásra köteles gyógyszertár 2017. november 1. napjáig,
d) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatlakozásra köteles állami mentőszolgálat 2018. november 1. 

napjáig,
e) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet 2017. március 1. napjáig
köteles teljesíteni.

 (2) Az Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti csatlakozott egészségügyi szolgáltató a  12.  §-ban és a  19.  §-ban 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének
a) a közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2017. november 1. napjától,
b) a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2018. november 1. napjától
köteles eleget tenni.

 (3) A törzsadatot tartalmazó nyilvántartás vezetője vagy kódtörzs közzétevője a  13.  §-ban meghatározott közzétételi 
kötelezettségét legkésőbb 2017. március 1. napjától köteles teljesíteni. Ha az  EESZT megfelelő működéséhez 
szükséges törzsadat szolgáltatását az  arra kötelezett nem tudja közvetlenül az  EESZT szolgáltatásának 
igénybevételével teljesíteni, a  működtető – megállapodás alapján – ideiglenes jelleggel átvállalhatja 
az  adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségéhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzését, de 
az adatszolgáltatás tartalmát illetően a  felelősség továbbra is a nyilvántartást vezető vagy a kódtörzset közzétevő 
szervezetet terheli. Az erre vonatkozó megállapodás időtartama nem lehet tizenkettő hónapnál hosszabb.

 (4) A 20. §-ban előírt kötelezettség teljesítésére annak kötelezettje 2017. november 1. napjától köteles.
 (5) A kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos a 18. §-ban meghatározott feladatát 2017. november 1. napjától köteles 

teljesíteni.
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 (6) 2017. január 1. napjáig automatikus információátadás helyett az  állami és önkormányzati nyilvántartások 
együttműködésének általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus adatátadás útján kell az  azonosítási 
és jogosultságkezelési nyilvántartás működéséhez szükséges nyilvántartások Eüak. szerinti adatait, valamint 
a törzsadat-nyilvántartásba történő közzétételt biztosítani.

 (7) 2017. január 1. napjáig a  Kormány által kötelezően biztosítandó azonosítási szolgáltatás alatt a  Kormány által 
kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatást kell érteni.

16. Módosító rendelkezések

23. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerint az  EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles 
államigazgatási szervek:]
„a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,”

 (2) A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerint az  EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles 
államigazgatási szervek:]
„b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma,”

24. §  Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés c) pontja.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok

A központi eseménykatalógus számára az  alábbi események e  mellékletben meghatározott adatait, az  esemény 
időpontját, a csatlakozó adatkezelő informatikai rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért 
felelős személy azonosítóját kell közölni.

A B C

1 Esemény leírása Adatszolgáltatás Határidő

2 az egészségügyről szóló 1997. évi  
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 
91. és 92. §-a szerinti fekvőbeteg-
szakellátás megkezdése

– ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)  
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás 
adatai (a felvétel jellege)  
– beutaló orvos azonosítója  
– beutaló orvos munkahelye  
– finanszírozás típusa
– finanszírozási törzsszám  
– beutaló/iránydiagnózis  
– az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási 
szerződés szerinti 9 karakteres kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében 
értelmezett egyedi azonosítója

1 óra
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3 az Eütv. 91. és 92. §-a szerinti 
fekvőbeteg-szakellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-
katalógus bejegyzés azonosítója
– a beteg további sorsa*

1 óra

4 az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti 
járóbeteg-szakellátás megkezdése

– ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)  
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás 
adatai (a felvétel jellege)  
– beutaló orvos azonosítója  
– beutaló orvos munkahelye  
– finanszírozás típusa
– naplósorszám  
– beutaló/iránydiagnózis  
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási 
szerződés szerinti 9 karakteres kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója  
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében 
értelmezett egyedi azonosítója

1 óra

5 az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti 
járóbeteg-szakellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-
katalógus bejegyzés azonosítója
– továbbküldés

1 óra

6 az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény szerinti 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 
és a fogorvosi alapellátás megkezdése

– ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)  
– az ellátás típusa
– az ellátás helye
– az ellátás oka
– térítési kategória  
– a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat 
esetén az országos nyilvántartási szám)
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében 
értelmezett egyedi azonosítója

1 óra

7 az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény szerinti 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 
és a fogorvosi alapellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-
katalógus bejegyzés azonosítója
– továbbküldés

1 óra

8 CT és MR vizsgálat megkezdése – azon ellátás esemény-katalógus bejegyzés 
azonosítója, amelynek keretében a vizsgálat 
elvégzésre került  
– ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)  
– beutaló (megrendelő) orvos  
– beutaló (megrendelő) orvos munkahelye  
– finanszírozás típusa
– naplósorszám  
– beutaló/iránydiagnózis  
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási 
szerződés szerinti 9 karakteres kódja  
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében 
értelmezett egyedi azonosítója
– vizsgálat típusa

1 óra
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9 CT és MR vizsgálat befejezése – az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény-
katalógus bejegyzés azonosítója
– vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, 
kontrasztanyag használat, illetve nem értékelhető 
vizsgálat)

1 óra

Jelmagyarázat:
* a „beteg további sorsa” fogalom megfelel az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak

2. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

A törzsadat-nyilvántartásban közzéteendő törzsadatok és az EESZT útján a csatlakozó adatkezelő saját 
szolgáltatásán keresztül elérhető nyilvántartások

  1. egészségügyi szolgáltatók, az  általuk végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek 
nyilvántartása

  2. egészségügyi szolgáltatók telephelyeiről vezetett nyilvántartás
  3. egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartása
  4. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítések nyilvántartása
  5. forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek nyilvántartása
  6. egyenértékű gyógyszerek nyilvántartása
  7. gyógyszertárakról vezetett nyilvántartás
  8. a társadalombiztosítási azonosító jelhez tartozó biztosítási jogviszony fennállásának és háziorvosi szolgálat 

adatainak lekérdezhetősége
  9. az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása
10. társadalombiztosítási támogatás elszámolására szerződött gyógyszertárak és gyógyászati segédeszköz 

forgalmazók nyilvántartása
11. az orvosi bélyegzőkről szóló rendelet szerinti orvosi bélyegzők nyilvántartása
12. a társadalombiztosítási támogatással rendelésre jogosító (vényírási) szerződéssel rendelkező orvosok 

nyilvántartása
13. társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök nyilvántartása
14. társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek teljes körének nyilvántartása

3. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Egészségügyi profil számára szolgáltatandó egészségügyi adatok

A B C

1 Típus Adatszolgáltatás

2 Típus (1. szint) Altípus (2. szint) Adatelem (3. szint)

3 Figyelmeztetések allergia kiváltó tényező 
allergia leírása 
megfigyelés időpontja

4   nem-allergiás figyelmeztetések rövid leírás 
részletes leírás 
megfigyelés időpontja
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5 Kórtörténet védőoltások védőoltás neve 
védettség (betegség) 
oltás időpontja 
oltóanyag azonosítója

6   megoldott, lezárt vagy inaktív 
problémák

probléma leírása 
felmerülés időpontja 
lezárás időpontja 
megoldás körülményei

7   korábbi műtétek és 
beavatkozások

beavatkozás leírása 
beavatkozás időpontja

8 Jelenlegi problémák aktuális problémák/
diagnózisok

probléma/diagnózis leírása 
felmerülés időpontja

9   beültetett eszközök és 
implantátumok

eszköz és implantátum leírása 
típus 
beültetés időpontja 
eltávolítás időpontja

10   terápiás javaslatok terápia típusa 
javaslat leírása

11   autonómia, fogyatékosság leírás 
típus

12 Gyógyszerelés aktuális gyógyszerelés hatóanyag (készítmény) neve 
erősség 
gyógyszerészeti dózisforma 
beszedendő mennyiség 
szedés gyakorisága 
kezelés hossza 
kezelés kezdete

13 Életmód életmódi tényezők megfigyelés típusa 
megfigyelés értéke 
időtartam

14 Várandósság megállapított várandósság szülés várható időpontja 
terhesség kimenetele

15 Diagnosztikai eredmények vércsoport vércsoport 
meghatározás időpontja

4. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása

A B C

1 Dokumentum típusa Határidő Dokumentum továbbítása

2 Az Eütv. 137. § a) pontja szerinti zárójelentés 1 óra kötelező

3 Az Eütv. 137. § b) pontja szerinti ambuláns lap 1 óra kötelező

4 Általános laboratóriumi ellátás lelete 1 óra kötelező

5 Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete 4 óra opcionális

6 Szövettani és patológiai lelet 4 óra kötelező
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7 Egyéb laboratóriumi ellátás lelete 4 óra opcionális

8 CT és MR vizsgálatokról készült lelet 1 óra kötelező

9 Egyéb képalkotó vizsgálat lelete 1 óra kötelező

10 Műtéti leírás 4 óra kötelező

5. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségek

Az Eüak. 15. §-a szerinti mikrobiológiai laboratórium vizsgálatának eredményéről teljesítendő jelentés.

Az emberi erőforrások minisztere 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az  adott munkakör 
betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a  3. számú melléklet tartalmazza. A  családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás képesítési minimumelőírásait a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól 
–  ide  nem értve a  vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket – a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
határozott időre, de legfeljebb öt évre, házi segítségnyújtás esetén két évre felmentést adhat, ha
a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt,
b) az  adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a  képesítési előírásoknak megfelelő személy, és 
a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését, vagy
c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a  munkavállaló az  előírt végzettséget a  nyelvvizsga hiánya 
miatt nem szerezte még meg.”

2. §  Az R. 25. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Egy ellátott esetében azon napok számának, amelyen számára személyi gondozást is nyújtottak, éves átlagban 
el kell érnie az összes gondozási nap legalább 50%-át.”

3. §  Az R. 27. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szociális gondozók létszáma az  5. számú melléklet A)  pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, 
havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra. A  tevékenység megkezdésének első 
hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó.”

4. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §  Az R. 25. § (3a) bekezdésében a „részesülő” szövegrész helyébe a „részesülő – éves átlagban számított –” szöveg lép.
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6. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 2. számú melléklet I. rész 2. pont a) alpontjában a „keretében végzett személyi gondozás során ellátottak száma 
szerint (5 ellátottra vetítve)” szövegrész helyébe az „5. számú melléklet A)  pontja szerinti tevékenységnaplóban 
összesített óraszám alapján” szöveg lép.

 2. Az R. 2. számú melléklet „Kiegészítő szabályok” rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát az 5. számú 
melléklet A)  pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése 
alapján kell meghatározni. A  tevékenység megkezdésének első hónapjában a  megállapodásokban rögzített 
időtartamok összesítése az  irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti 
szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.”

2. melléklet a 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez
„5. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

 A) I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz személyi gondozás esetén1

Az ellátott neve:  .....................................................................................................................................................................................................
A megállapodásban rögzített havi személyi gondozás időtartama2:  ................................................................................................

Dátum
Az elvégzett résztevékenység 

megnevezése

Az elvégzett 

résztevékenységre 

fordított idő 

(óra/perctől óra/percig)

Az ellátott aláírása

Az elvégzett 

résztevékenység 

időtartama 

(perc)3

A szociális gondozó/

segítő aláírása

Havi összes időtartam órában

  ............................................................................ 
  a szolgálat vezetőjének aláírása

1 Ezt a tevékenységnaplót kell tölteni, ha a megállapodást személyi gondozásra kötötték.
2 Akkor kell kitölteni, ha a megállapodásban fel van tüntetve.
3 Az időtartam számításakor be kell számítani az utazásra fordított időt is.

II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a  lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és 

illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
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A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez  a  tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel)
– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolása
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
– a  háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia 

határáig)

 B) I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz szociális segítés esetén1

Az ellátott neve:  .....................................................................................................................................................................................................

Dátum
Az elvégzett résztevékenység 

megnevezése

Az elvégzett 

résztevékenységre 

fordított idő 

(óra/perctől óra/percig)

Az ellátott aláírása
A szociális gondozó/

segítő aláírása

Havi összes időtartam órában

1 Ezt a tevékenységnaplót kell tölteni, ha a megállapodást szociális segítésre kötötték.
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  ......................................................................... 
  a szolgálat vezetőjének aláírása

II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a  lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és 

illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– ágyazás, ágyneműcsere
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez  a  tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel)
– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése”

A földművelésügyi miniszter 87/2016. (XII. 21.) FM rendelete
az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet  
hatályon kívül helyezéséről

Az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet.

2. §  Ez a rendelet 2016. december 31-én lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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A honvédelmi miniszter 22/2016. (XII. 21.) HM rendelete
a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) honvédelmi szervezet: a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 2.  § 

13.  pontja szerinti honvédségi szervezet, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a  honvédelemért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,

b) pénzösszeg juttatás: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) 
71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éves keretösszeg terhére, havonta biztosított juttatás,

c) pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel
ca) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egység,
cb) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a  pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti 

pénzügyi és számviteli szervezeti egység,
d) SZÉP juttatás: az  Szja.  törvény 71.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti éves keretösszeg terhére, 

havonta biztosított juttatás, amely a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól 
szóló kormányrendelet alapján biztosított elektronikus utalvány (a  továbbiakban: Széchenyi Pihenő Kártya) 
vendéglátás alszámláján kerül biztosításra.

2. § (1) A  hivatásos és szerződéses állomány (a  továbbiakban együtt: állomány) azon tagja, a  honvédelmi szervezetnél 
foglalkoztatott azon közalkalmazott (a  továbbiakban: közalkalmazott), aki nem tartozik a  (2) bekezdés hatálya alá, 
havonta a  miniszter által kiadott utasításban meghatározott mértékű pénzösszeg juttatásra és SZÉP juttatásra 
(a továbbiakban együtt: béren kívüli juttatás) jogosult.

 (2) Nem jár béren kívüli juttatás
a) az állomány tagja illetmény nélküli szabadsága és a közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága időtartamára,
b) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, az előzetes letartóztatás, a jogellenes távollét, valamint a Hjt. 

46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás időtartamára,
c) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezésre állás és 

munkavégzés alóli mentesülés azon idejére, amikor a közalkalmazott esetében a mentesülési ok az előzetes 
letartóztatás ténye,

d) a felmentési időnek arra a részére, amikor az állomány tagja, a közalkalmazott mentesül a szolgálatteljesítési 
vagy munkavégzési kötelezettség alól,

e) a külföldi szolgálatteljesítés, továbbá a külföldi képzés időtartamára,
f ) az élelmezési ellátásról szóló miniszteri rendelet szerinti II. és III. számú élelmezési normára való jogosultság 

miatti ellátás időtartamára,
g) arra az időtartamra, amelyre a szerződéses legénységi állomány tagja az élelmezési ellátásról szóló miniszteri 

rendelet alapján napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított ebéd ellátásban részesül,
h) a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés t)  pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás idejére, ha ez  alatt a  hivatásos 

katona nem teljesít szolgálatot.
 (3) A  tényleges – naptári napban számolt – jogosultsági idővel arányos értékű béren kívüli juttatásra jogosult 

az állomány azon tagja és az a közalkalmazott,
a) aki csak a hónap egy részében tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, vagy
b) akinek a jogviszonya hónap közben keletkezik vagy szűnik meg.

 (4) Az  egy naptári napra eső béren kívüli juttatás értékét úgy kell megállapítani, hogy a  béren kívüli juttatás teljes 
hónapra járó összegét el kell osztani az adott hónap naptári napjainak számával.

3. § (1) A béren kívüli juttatást
a) január hónapban a 15. munkanapig,
b) az a) ponttól eltérő hónapokban a tárgyhónap 10. munkanapjáig,
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c) a 2. § (3) bekezdése szerinti jogosultnak legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig
kell jóváírni.

 (2) A  SZÉP juttatást – ha az  állomány tagja vagy a  közalkalmazott nem rendelkezik Széchenyi Pihenő Kártyával – 
a Széchenyi Pihenő Kártyával történő ellátást követő hónap 15. munkanapjáig kell jóváírni.

 (3) A jogszerűen átutalt béren kívüli juttatást a jóváírását követően visszakövetelni nem lehet.

4. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §  A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a  továbbiakban: R.) 4.  § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerződéses legénységi állományú katona választása szerint jogosult)
„b) a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló HM rendeletben meghatározott 
béren kívüli juttatásra.”

6. §  Hatályát veszti az R. 2/A. §-a.

7. §  Hatályát veszti az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 23/2016. (XII. 21.) HM rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a ruházati 
ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 29.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet 
módosítása

1. §  A  Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a  továbbiakban: 
R1.) a következő 4. és 5. §-sal egészül ki:
„4. § A 15M hadiöltözet ellátásban részesülő személy az Öltözködési Szabályzatot a 15M hadiöltözet tekintetében 
– a  15M hadiöltözettel történő ellátás fokozatos megvalósításának időtartama alatt – a  HM közigazgatási 
államtitkárának és a  Honvéd Vezérkar főnökének a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti belső rendelkezésében 
meghatározott, az Öltözködési Szabályzatban nem rendezett kiegészítő előírásoknak megfelelően alkalmazza.
5. § E rendeletnek a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet 
és a  ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról szóló 23/2016. (XII. 21.) HM rendelettel 
megállapított 4. §-át 2016. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.”
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2. §  Az R1. Melléklet
a) 2.  pontjában a  „Hjt.” szövegrész helyébe a  „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 

(a továbbiakban: Hjt.)” szöveg,
b) 3. pontjában a „Hjt. 230. § (2)–(5) és (7) bekezdések” szövegrész helyébe a „Hjt. 223. §” szöveg,
c) 15. pont a) alpontjában a „Hjt. 46. §” szövegrész helyébe a „Hjt. 51. §” szöveg és
d) 25. pontjában a „Hjt. 230. §” szövegrész helyébe a „Hvt. és a Hjt.” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti az R1. 4. és 5. §-a.

2. A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosítása

4. §  A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az igényjogosult)
„b) ha ellátása az egyenruházat tényleges biztosításával történik, felelős a ruházati szakanyagokra való jogosultság 
keletkezését követően a ruházati szakanyagok
ba) átvételéért és mérethelyességének soron kívüli ellenőrzéséért,
bb) megőrzéséért,
bc) karbantartásáért,
bd) rendeltetésszerű használatáért,
be) előírás szerinti viseléséért, valamint”

5. §  Az R2. a következő 29. és 30. §-sal egészül ki:
„29.  § A  15M hadiöltözet ellátásban részesülő személy tekintetében – a  15M hadiöltözettel történő ellátás 
fokozatos megvalósításának időtartama alatt – a 8. §, a 21. § (1)–(4) és (8) bekezdése, az 1. és 3. melléklet, valamint  
a  15M hadiöltözettel való ellátás utánpótlási ruházati illetménybe való beszámítása a  HM közigazgatási 
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar főnökének a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti belső rendelkezése szerinti 
eltéréssekkel alkalmazható.
30. § E rendeletnek a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet 
és a  ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról szóló 23/2016. (XII. 21.) HM rendelettel 
megállapított 29. §-át 2016. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.”

6. §  Hatályát veszti az R2. 29. és 30. §-a.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 6. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 23/2016. (XII. 21.) IM rendelete
a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet, valamint az állami tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszter rendeletek módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi III.  törvény 395.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, a  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi 
XIX.  törvény 604.  § (2)  bekezdés i)  pontjában és a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII.  törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 346.  § a) és f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 346.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. és a 6. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013.  évi CCXXXVIII.  törvény 91.  § j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (2)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

1. §  A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 12.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a letétbe helyezés összefügg bíróság előtt folyamatban lévő vagy folyamatban volt üggyel, a letét elfogadása 
tárgyában az első fokon eljáró vagy eljárt bíróság, egyéb esetben a járásbíróság jár el. Törvényszéki végrehajtó által 
lefolytatott eljárás során letéti ügyben a törvényszék jár el.
(3) Az  önálló bírósági végrehajtó vagy a  közjegyző előtt folyamatban lévő eljárással összefüggő letéti ügyben 
az önálló bírósági végrehajtó vagy a közjegyző székhelye szerinti járásbíróság jár el, egyébként pedig az a bíróság, 
amelynek eljárásával a  letétbe helyezés összefügg, ha pedig nincs ilyen eljárás, a  teljesítés helye vagy a  letevő 
lakóhelye, székhelye szerinti járásbíróság jár el. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal 
összefüggő kártalanítási összeggel kapcsolatos letéti ügyben az  ingatlan fekvése szerinti törvényszék székhelye 
szerinti járásbíróság jár el.”

2. Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban 
használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének 
megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosítása

2. §  Az országgyűlési képviselők és az  Európai Parlament tagjainak választásán a  választási irodák hatáskörébe 
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, 
valamint a  választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 
KIM rendelet 7/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és (4)  bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 
kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szövegrész helyébe az  „állami 
szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.
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3. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet módosítása

3. §  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
és (4)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati 
jogviszonyban álló állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” 
szöveg lép.

4. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló  
2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosítása

4. §  A helyi népszavazási eljárás során a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól és a  használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
és (3)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati 
jogviszonyban álló állami tisztviselő” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” 
szöveg lép.

5. A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és 
a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló  
29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása

5. §  A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a  családi vagyonfelügyelő és a  felek közötti 
együttműködés szabályairól, valamint az  adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet 5.  § 
(1) bekezdésében a „vezető beosztású kormánytisztviselő” szövegrész helyébe a „vezetői munkakört betöltő állami 
tisztviselő” szöveg lép.

6. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási 
eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

6. §  Az országos népszavazáson a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan 
összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében 
a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami 
tisztviselő” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelete
a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. független közvetítő: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Hpt.) 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott független közvetítő;
2. függő közvetítő: a Hpt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott függő közvetítő.

2. § (1) A  független közvetítő a  pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a  pénzügyi szolgáltatást igénybe 
venni szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű 
tájékoztatást ad:
a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a  felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni 

lehet,
c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,
d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a  pénzügyi intézmény megbízásából jár el 

a  pénzügyi intézmény vagy a  pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a  pénzügyi 
szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó megbízásából jár el,

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
f ) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a  megbízó pénzügyi intézménytől kap-e 

közvetítői díjat, és
ga) ha ismert, annak összegéről,
gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges 

díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
h) alkuszként a  fogyasztó által fizetendő közvetítői díjról, ha annak megadása másként nem lehetséges a  díj 

kiszámításának módjáról,
i) adott esetben a  közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a  Pénzügyi Békéltető Testület 

eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
j) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás 

közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.
 (2) Pénzügyi intézménytől díjazásban részesülő független közvetítő a  fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy 

mennyiben tér el egymástól a  fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás 
mértéke.

 (3) A  független közvetítő köteles a  fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatást 
kérni.

3. § (1) A  (2)  bekezdésben meghatározott eset kivételével a  független közvetítő – ide nem értve az  alkuszt – a  pénzügyi 
szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a  fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de – ha a  piacon 
hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható 
módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja.

 (2) Ha a  független közvetítő kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át 
a fogyasztónak.

 (3) A  pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a  független közvetítő a  fogyasztó tájékoztatása alapján 
felméri a  fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az  indokokat, amelyek a  független közvetítő által 
e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

 (4) Az  alkusz a  pénzügyi szolgáltatás megkötésének elősegítése során feltár és elemez minden olyan lehetséges 
ajánlatot, amely a fogyasztó céljainak elérésére alkalmas.

 (5) A többes ügynök és az alkusz felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 212. szám 83089

4. §  A függő közvetítő a  pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a  fogyasztó részére írásban vagy más tartós 
adathordozón igazolható módon tájékoztatást ad:
a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli a pénzügyi 

intézmény nevének feltüntetésével,
d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül, és

da) ha ismert, annak összegéről,
db) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges 

díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
f ) a  közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának 

igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás 

közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

5. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelete
a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a  kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 
(a továbbiakban: BFKH) által lefolytatott következő eljárásokért:
a) az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység

aa) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
ab) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért,
ac) megszüntetésének bejelentésével összefüggő nyilvántartásból történő törléséért;

b) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység
ba) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
bb) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

c) az idegenvezetői tevékenység
ca) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,
cb) végzéséhez szükséges idegenvezetői igazolvány kiállításáért és pótlásáért,
cc) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

d) az  egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott
da) termékek forgalomba hozójának és gyártójának (a  továbbiakban: kötelezett) engedélyezéséért, 

nyilvántartásba való bejegyzéséért,
db) nyilvántartás adatainak kötelezett kérelmére történő módosításáért.

 (2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárások esetén 20 000 forint,
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c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,
d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eljárások esetén 40 000 forint.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget – ideértve a nem elektronikusan kezdeményezett, közigazgatási hatósági eljárások díjait 
is –
a) fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás),
b) készpénz-átutalási megbízás, vagy
c) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján
kell teljesíteni a  BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú 
számlája javára.

 (2) A díj a BFKH bevétele.
 (3) A BFKH a befizetett díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli. Az EFER útján történő díjfizetéshez 

az ügyfélnek a BFKH-nál előzetesen regisztrálnia és ügyfélkapuja útján azonosítania kell magát.
 (4) Az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjat az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie, az 1. § 

(1)  bekezdésének vonatkozó alpontját, a  saját nevét az  átutalási megbízás, illetve a  készpénz-átutalási megbízás 
közlemény rovatában fel kell tüntetnie, továbbá a díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez kell csatolnia.

 (5) Ha az ügyfél a kérelmét az elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a díjat a következő módon fizetheti 
meg:
a) átutalási megbízással az  ügyfél vagy képviselője ügyfélkapujára kapott fizetési értesítés átvétele utáni első 

munkanapon, az 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontjára való hivatkozással, vagy
b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.

 (6) Az (5) bekezdésben foglaltak az  irányadóak abban az esetben is, amikor az ügyfél a kérelmét nem az elektronikus 
ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.

3. §  Túlfizetés esetén a díjtöbbletet a BFKH hivatalból, a visszafizetést megállapító hatósági döntés jogerőre emelkedését 
követő nyolc napon belül átutalási megbízás útján az  ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
fizetési számlája javára visszatéríti, ha a  kérelem és a  befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy 
a kérelmező a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

4. §  Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)–(3) bekezdésében,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § 

(2), (3), (5) és (6) bekezdésében,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. § (1) bekezdésében,
e) a díj megfizetésével kapcsolatos felhívásra az Itv. 73/A. § első mondatában,
f ) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az  Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol kérelmet említ, azon 
bejelentést vagy kérelmet kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjáról szóló 25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet.

6. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 1.  alpont a)  pontjában, 10.  alpont 
b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  mellékletébe sorolt olyan központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a  nemzetgazdasági 
miniszter irányítása alá tartoznak, az 1–7. melléklet tartalmazza.

2. §  Ha az  e  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az  e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra 
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a  nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 5/2016. (I. 7.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez
1. melléklet a …/2016. (…..) NGM rendelethez 

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-

rásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 
1.   Pártok támogatása           

2.    Országos listán mandátumot 
szerzett pártok támogatása           

3.  000187   FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség  

A pártok működéséről és gaz-
dálkodásáról szóló 1989. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Párt tv.) 5. §-a alapján a 
FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség támogatása. 

FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség   

A Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: Kincs-
tár) általi utalás a Párt tv.-
ben előírt határidőkben. 

  Kincstár   

4.  000220   Magyar Szocialista Párt  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Magyar Szocialista Párt támo-
gatása. 

Magyar Szocialista 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

5.  294102   Jobbik Magyarországért 
Mozgalom - Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Jobbik Magyarországért Moz-
galom - Párt támogatása. 

Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom - 
Párt 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

6.  294113   Lehet Más a Politika  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Lehet Más a Politika támoga-
tása. 

Lehet Más a Politi-
ka   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

7.  000208   Kereszténydemokrata 
Néppárt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
támogatása. 

Kereszténydemok-
rata Néppárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

8.  347440   Együtt - A Korszakváltók 
Pártja  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Együtt - A Korszakváltók 
Pártja támogatása. 

Együtt - A Kor-
szakváltók Pártja   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

9.  347451   Demokratikus Koalíció  A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása. 

Demokratikus Koa-
líció   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

10.  347462   Párbeszéd Magyarország- A Párt tv. 5. §-a alapján, a Párbeszéd Magya-   A Kincstár általi utalás a   Kincstár   
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ért Párt  pártok támogatása. rországért Párt Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

11.  347473   Magyar Liberális Párt  A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása. 

Magyar Liberális 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

12.   Pártalapítványok támogatása           

13.  253967  Szövetség a Polgári Magya-
rországért Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány támogatása. 

Szövetség a Polgári 
Magyarországért 
Alapítvány 

    
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

    Kincstár     

14.  253956  Táncsics Mihály Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Táncsics Mihály Alapítvány 
támogatása. 

Táncsics Mihály 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

15.  301091  Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány támogatása. 

Gyarapodó Magya-
rországért Alapít-
vány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

16.  294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség az Ökopolisz Alapít-
vány támogatása. 

Ökopolisz Alapít-
vány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

17.  271745  Barankovics István Alapít-
vány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Barankovics István 
Alapítvány támogatása. 

Barankovics István 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

18.  347851  Váradi András Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Váradi András 
Alapítvány támogatása. 

Váradi András Ala-
pítvány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

19.  348017  Megújuló Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Megújuló Magya-
rországért Alapítvány támogatá-
sa. 

Megújuló Magyaror-
szágért Alapítvány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

20.  348584  Liberális Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Liberális Magya-
rországért Alapítvány támogatá-
sa. 

Liberális Magyaror-
szágért Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

21.  349528  Új Köztársaságért Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új 
Köztársaságért Alapítvány 
támogatása. 

Új Köztársaságért 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

22.   Közszolgálati médiaszolgálta-
tás támogatása           

23.  303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A közszolgálati média működte-
tése, valamint a médiaszolgálta-
tásokról és a tömegkommuniká-
cióról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényben (a to-
vábbiakban: Média tv.) rögzített 
médiapolitikai célok megvalósí-
tása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és Va-
gyonkezelő Alap 

  
A Kincstár által a Média 
tv. 136. § (4) bekezdése 
szerint.  

  Kincstár   
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2. melléklet a …/2016. (…..) NGM rendelethez 

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 
A

lc
ím

 
Jo

gc
ím

cs
op

or
t 

Jo
gc

ím
né

v 

Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-

rásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.  297102  Rendkívüli kormányzati 
intézkedések 

Év közben meghozott kormány-
zati döntésekből következő 
feladatok finanszírozása és az 
előirányzott, de elháríthatatlan 
ok miatt elmaradó költségvetési 
bevételek pótlása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok 

  
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az elői-
rányzat-
átcsoporto-
sításról 
szóló 
Korm. 
határozat-
ban meg-
határozott 
időpont. 

    

3.  271734  Országvédelmi Alap 
Az államháztartási egyenlegcél 
teljesülését veszélyeztető kocká-
zatok tompítása. 

A Kormány döntése 
alapján   

Esetleges felhasználásról a 
Kvtv. 19. § (3)-(4) bekez-
dése alapján a Kormány 
dönt. 

     

4.    Céltartalékok           

5.  329928   
Közszférában foglal-
koztatottak bérkom-
penzációja 

A költségvetési szerveknél és a 
nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, szociá-
lis, család-, gyermek- és ifjúság-
védelmi, kulturális vagy sportte-
vékenységet önmaga vagy in-
tézménye útján ellátó egyházi 
jogi személynél foglalkoztatottak 
részére a 2017. évben - jogsza-

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek 

A Kvtv. szerint 
a Kormány 
egyedi határo-
zata 

 
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként.  

Az elői-
rányzat-
átcsoporto-
sításról 
szóló 
Korm. 
határozat-
ban meg-
határozott 

    

2. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez
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bály alapján - járó többlet sze-
mélyi juttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájáru-
lási adó kifizetése. 

időpont.  

6.  235149   Különféle kifizetések A Kvtv. 4. § (2) és (3) bekezdése 
szerinti célok. 

A Kvtv. 4. § (2) bekez-
dése szerinti szervek és a 
Kvtv. 4. § (3) bekezdése 
szerinti előirányzat  

A Kvtv. szerint 
a Kormány 
egyedi határo-
zata vagy az 
államháztartás-
ért felelős 
miniszter 
intézkedése   

 Előirányzat átcsoportosítás 

Előirányzat 
módosítás-
sal, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint. 

    

7.  352239   Ágazati életpályák és 
bérintézkedések 

Jogszabály alapján járó többlet 
személyi juttatások és az azok-
hoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kifizetése. 

Költségvetési szervek, 
önkormányzatok, fejeze-
ti kezelésű előirányzatok 

Az államház-
tartásért felelős 
miniszter 
intézkedése 

 Előirányzat átcsoportosítás 

Előirányzat 
módosítás-
sal, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint. 

    

  



83096 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 212. szám
 

3. melléklet a …/2016. (…..) NGM rendelethez 

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 
forrás-

ból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás köz-

re-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű elői-
rányzatok           

2.  031194  K-600 hírrendszer 
működtetésére 

Az előirányzat célja a K-600 táv-
közlési és informatikai rendszer 
fenntartása, működtetésének és 
fejlesztésének biztosítása.  

A kormányzati célú 
hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.)  
Korm. rendeletben 
kijelölt kormányzati 
célú hírközlési szol-
gáltató 

 Igen 

Közszolgáltatási 
szerződés, köz-
vetlen kifizetés, 
egyösszegben 
vagy részletek-
ben, előleg nyúj-
tásával.  

Közszolgáltatási 
Szerződésben 
előírtak szerint az 
előlegszámla és a 
végszámla közötti 
különbözet kerül 
visszafizetésre 
december 31. 
napját követően. 

Késedelmi, 
hibás 
teljesítési 
kötbér 

Belügyminisztéri-
um   

3. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez
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4. melléklet a …/2016. (…..) NGM rendelethez 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

1. 1 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 
A

lc
ím

 
Jo

gc
ím

cs
op

or
t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Visz-
sza-  
fize-
tés  

határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás köz-

re-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.    Vállalkozások folyó tá-
mogatása           

3.     Egyedi támogatások, 
ellentételezések           

4.  059262    

Mecseki uránbá-
nyászok baleseti 
járadékainak és 
egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek 
átvállalása 

A költségvetési támogatás a Bá-
nyavagyon-hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. által kifizetett, az 
uránbányászatban 1993. december 
31-ig keletkezett baleseti járadéko-
kat és a munkavégzéssel kapcsola-
tos egyéb kártérítési kötelezettsé-
geket téríti meg. 

Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Utólagos utalványozás 
havonta  

A folyósításról havi 
elszámolás alapján a 
Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a to-
vábbiakban: NAV) 
gondoskodik. 

  

Nemzeti 
Fejleszté-
si Mi-
nisztériu
m (a 
további-
akban: 
NFM) 

  

5.  303868    

A vasúti pályahá-
lózat működteté-
sének költségtérí-
tése 

A vasúti pályahálózat működteté-
sével kapcsolatban felmerült bevé-
telekkel nem fedezett indokolt 
költségek és az ágazatban szokásos 
mértékű ésszerű nyereség megtérí-
tése. 

A vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 
28. §-a szerinti szerző-
déssel rendelkező, 
vasúti pályaműködte-
tést végző társaságok 

A költségtérítés havon-
ta folyósítandó mérté-
két, ütemezését és 
feltételeit a közlekedé-
sért felelős miniszter 
az államháztartásért 
felelős miniszter egye-
tértésével a társasággal 
kötött pályaműködteté-
si szerződés záradéká-
ban határozza meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől  
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  NFM   

6.  348273    Vasúti személy-
szállítási közszol-

A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás bevételekkel nem fedezett 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 

A költségtérítés havon-
ta folyósítandó mérté-Igen A költségtérítést a 

kedvezményezett   NFM   

4. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez
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gáltatások költség-
térítése 

indokolt költségei és az ágazatban 
szokásos mértékű ésszerű nyereség 
megtérítése. 

2012. évi XLI. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.) 
25. §-a szerinti szerző-
déssel rendelkező,   
vasúti személyszállítá-
si közszolgáltatást 
végző társaságok 

két, ütemezését és 
feltételeit a közlekedé-
sért felelős miniszter 
az államháztartásért 
felelős miniszter egye-
tértésével a társasággal 
kötött vasúti személy-
szállítási közszolgálta-
tási szerződés záradé-
kában határozza meg. 

tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

7.  348284    

Autóbusszal vég-
zett személyszállí-
tási közszolgálta-
tások költségtérí-
tése 

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségei és az ágazatban szokásos 
mértékű ésszerű nyereség megtérí-
tése. 

Az Sztv. 25. §-a sze-
rinti szerződéssel 
rendelkező, autóbusz-
szal helyközi személy-
szállítási közszolgálta-
tást végző társaságok 

A költségtérítés folyó-
sítandó mértékét, 
ütemezését és feltétele-
it a közlekedésért 
felelős miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter egye-
tértésével az autóbusz-
szal személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társasággal kötött 
közszolgáltatási szer-
ződés záradékában 
határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  NFM   

8.  348295    

Vasúti személy-
szállítás korábbi 
költségtérítéseinek 
elszámolása 

A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás korábbi költségtérítései 
elszámolásából fennmaradt költ-
ségtérítési igények megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a sze-
rinti szerződéssel 
rendelkező, vasúti 
személyszállítási köz-
szolgáltatást végző 
társaságok 

A költségtérítés folyó-
sítandó mértékét, 
ütemezését és feltétele-
it a közlekedésért 
felelős miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter egye-
tértésével a társasággal 
kötött vasúti személy-
szállítási közszolgálta-
tási szerződés záradé-
kában határozza meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  NFM   

9.  359595    
Elővárosi közös-
ségi közlekedés 
támogatása 

Az elővárosi személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű éssze-
rű nyereség megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a sze-
rinti szerződéssel 
rendelkező, elővárosi 
személyszállítási köz-
szolgáltatást végző 
társaságok 

A költségtérítés folyó-
sítandó mértékét, 
ütemezését és feltétele-
it a közlekedésért 
felelős miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter egye-
tértésével a társasággal 
kötött elővárosi sze-
mélyszállítási közszol-
gáltatási szerződés 
záradékában határozza 
meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  NFM   
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10. 295980  Peres ügyek 

A magyarországi jogerős bírósági 
ítéleten, végzésen, illetve a bíróság 
jogerős végzésével jóváhagyott 
egyezségen alapuló, az államot 
terhelő kifizetések finanszírozása. 
A stabil vérkészítménytől HCV-
vírussal megfertőződött veleszüle-
tett vérzékenységben szenvedő 
állampolgárok egységes állami 
kártalanításáról szóló 1093/2000. 
(XI. 24.) Korm. határozatból  eredő 
kötelezettség, valamint az ehhez 
kapcsolódó szakértői tevékenység 
költségeinek teljesítését szolgálja. 
Az állam polgári jogviszonyokban 
történő képviselete ügyvédi és 
bírósági költségeinek biztosítása 
(külföldi székhelyű ügyvédi iro-
dákkal kötött jogi szerződések  
esetén általános forgalmi adóköte-
lezettség teljesítése is). 
Az állammal szemben kezdemé-
nyezett valamennyi 
választottbírósági eljárás költségei-
re, illetve az államot bármely nem-
zetközi választottbíróság vagy 
külföldi rendes bíróság kötelező 
erejű határozatából eredően terhelő 
kifizetési kötelezettségre, továbbá 
az állam adós elleni végrehajtási 
eljárásban az államot terhelő, bíró-
sági határozaton vagy a végrehajtó 
felhívásán alapuló fizetési kötele-
zettségekből eredő kifizetések 
finanszírozása. 

jogerős döntésben 
foglaltak szerint meg-
jelöltek, stabil vérké-
szítménytől HCV-
vírussal megfertőző-
dött veleszületett 
vérzékenységben 
szenvedő állampolgár-
ok, ügyvédek, ügyvédi 
irodák, 
választottbíróságok, 
bíróságok 

  

A kártalanításról 
szóló megállapodás, 
jogerős és végrehajt-
ható, illetőleg előze-
tesen végrehajtható 
bírósági határozat, 
eljárási díj- és költ-
ségfizetési kötele-
zettséget megállapító 
határozat, ügyvédi 
megbízási szerződé-
sek alapján. 

  NFM   
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5. melléklet a …/2016. (…..) NGM rendelethez  

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrás-
ból 

finan-  
szírozot
t költ-
ség-  

vetési  
támoga-  

tás 
közre-  

működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.    Nemzeti Család- és Szo-
ciálpolitikai Alap           

3.     Családi támogatások           

4.  003539    Családi pótlék 

A családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Cst.) meghatározott 
célok megvalósítása. 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a folyósító szerv adatszolgálta-
tásai /pénzellátási tervei alap-
ján - a támogatások teljesítésé-
hez igazodóan történik. 

  Kincstár   

5.  018911    Anyasági támo-
gatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a folyósító szerv adatszolgálta-
tásai /pénzellátási tervei alap-
ján - a támogatások teljesítésé-
hez igazodóan történik. 

  Kincstár   

6.  011462    Gyermekgondo-
zást segítő ellátás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a folyósító szerv adatszolgálta-
tásai /pénzellátási tervei alap-
ján - a támogatások teljesítésé-
hez igazodóan történik. 

  Kincstár   

7.  226099    Gyermeknevelési 
támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 
 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a folyósító szerv adatszolgálta-
tásai /pénzellátási tervei alap-
ján - a támogatások teljesítésé-
hez igazodóan történik. 

  Kincstár   

5. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez
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8.  245623    

Gyermekek 
születésével 
kapcsolatos 
szabadság megté-
rítése 

A gyermek születése esetén az apát 
megillető pótszabadság igénybevéte-
léről és a pótszabadsággal összefüg-
gő költségek megtérítéséről szóló 
350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R1.) meghatá-
rozott cél. 

Az R1. meghatá-
rozott jogosulti 
kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a folyósító szerv adatszolgálta-
tásai /pénzellátási tervei alap-
ján - a támogatások teljesítésé-
hez igazodóan történik. 

  Kincstár   

9.  267434    Életkezdési tá-
mogatás 

A fiatalok életkezdési támogatásáról 
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény-
ben (a továbbiakban: Fétám. tv.) 
meghatározott cél. 

A Fétám. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  A Kincstár a kifizetéseket a 
Fétám. tv. alapján teljesíti.   Kincstár   

10.  265990    

Pénzbeli és ter-
mészetbeni 
gyermekvédelmi 
támogatások 

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Gyvt.) meghatározott cél. 

A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a gyámhatóságok-
ról, valamint a gyermekvédel-
mi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Gyer.) 68. §-a, 68/B. §-a 
és 68/D-E. §-a alapján, továbbá 
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan végzi. 

  Kincstár   

11.  329851    
Gyermektartás-
díjak megelőle-
gezése 

A Gyvt.-ben meghatározott cél. 
A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  
A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a Gyer. 69-76. §-a 
alapján végzi. 

  Kincstár   

12.     Korhatár alatti ellátá-
sok           

13.  329817    Szolgálati járan-
dóság 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak 
megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati járandóság-
ról szóló 2011. évi CLXVII. tör-
vényben (a továbbiakban: T1.) meg-
határozott cél.  

A T1.-ben mega-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   

14.  329839    

Korhatár előtti 
ellátás, 
balettművészeti 
életjáradék 

A T1.-ben meghatározott cél. 
A T1.-ben mega-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   

15.     
Jövedelempótló és 
jövedelem kiegészítő 
szociális támogatások 

          

16.  003595    

Átmeneti bá-
nyászjáradék, 
szénjárandóság 
kiegészítése és 
kereset-

A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjá-
randóságának pénzbeli megváltásáról 
szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. ren-

A Bt.-ben, az 
R2.-ben, és az 
R3.-ban megha-
tározott jogosulti 
kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   
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kiegészítése deletben (a továbbiakban: R2.) és a 
mecseki bányászatban munkát vég-
zők bányászati keresetkiegészítéséről 
szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM 
együttes rendeletben (a továbbiak-
ban: R3.) meghatározott cél. 

17.  016939    Mezőgazdasági 
járadék 

A mezőgazdasági termelőszövetke-
zeti tagok öregségi és munkaképte-
lenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 
14.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: R4.) meghatározott cél. 

Az R4.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   

18.  011374    

Fogyatékossági 
támogatás és a 
vakok személyi 
járadéka 

A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a 
továbbiakban: Fot.) meghatározott 
cél. 

A Fot.-ban meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sa/pénzellátási terve alapján - a 
támogatások teljesítéséhez 
igazodóan - a Kincstár végzi. 

  Kincstár   

19.  003584    

Politikai rehabili-
tációs és más 
nyugdíj-
kiegészítések 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. 
évi CCV. törvényben (a továbbiak-
ban: Hjt.), az 1945 és 1963 között 
törvénysértő módon elítéltek, az 
1956-os forradalommal és szabad-
ságharccal összefüggésben elítéltek, 
valamint a korábbi nyugdíjcsökken-
tés megszüntetéséről, továbbá az 
egyes személyes szabadságot korlá-
tozó intézkedések hatálya alatt állt 
személyek társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének rendezéséről 
szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban: R5.), az 
egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, 
illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések 
megszüntetéséről szóló 1991. évi 
XII. törvényben (a továbbiakban: 
T2.), a Magyar Tudományos Aka-
démia hazai tagjai és a Magyar Tu-
dományos Akadémia Doktora cím-
mel rendelkező személyek tisztelet-
díjáról, illetve az akadémikus elhalá-
lozása esetén megállapítható hozzá-
tartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 
20.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: R6.), a nemzeti gondozásról 
szóló 1992. évi LII. törvényben (a 
továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti 
helytállásért elnevezésű pótlék beve-
zetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrá-

A Hjt.-ben, az 
R5.-ben, a T2.-
ben, az R6.-ban, 
az Ngtv.-ben, az 
Nhpr.-ban, az 
R7.-ben, a T3.-
ben, az R8.-ban, 
a Pttv-ben és az 
R9.-ben. megha-
tározott jogosulti 
kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   
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nyok enyhítéséről szóló 141/1992. 
(X. 22.) Korm. rendeletben (a továb-
biakban: R7.), a Kiváló Művész, az 
Érdemes Művész és a Népművészet 
Mestere járadékáról szóló 2004. évi 
CVI. törvényben (a továbbiakban: 
T3.), az egyes, tartós időtartamú 
szabadságelvonást elszenvedettek 
részére járó juttatásról szóló 
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R8.), a polgár-
mesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvényben (a to-
vábbiakban: Pttv.) és a szépkorúak 
jubileumi köszöntéséről szóló 
255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R9.) meghatá-
rozott cél. 

20.  003616    Házastársi pótlék 

A társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendelet-
ben (a továbbiakban: R10.) meghatá-
rozott cél. 

Az R10.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   

21.  243878    

Egyéb támogatá-
sok (Cukorbete-
gek támogatása, 
Lakbértámogatás) 

Az R10-ben és a cukorbetegek anya-
gi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 
24.) EüM rendeletben (a továbbiak-
ban: R11.) meghatározott cél. 

Az R10.-ben és 
az R11.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   

22.  030614    

Megváltozott 
munkaképessé-
gűek kereset-
kiegészítése 

Az egyes bányászati dolgozók társa-
dalombiztosítási kedvezményeiről 
szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: R12.) meg-
határozott cél. 

Az R12.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását - a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai, pénzellátási tervei alapján - 
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan a Kincstár végzi. 

  Kincstár   

23.  348562    Járási szociális 
feladatok ellátása 

A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szoc. 
tv.) meghatározott cél. 
 

A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását az 
egyes pénzbeli szociális ellátá-
sok elszámolásának szabályai-
ról szóló 62/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet 1. §-ában fog-
laltak szerint végzi a Kincstár. 

  Kincstár   

24.     Különféle jogcímen 
adott térítések           

25.  030560    Közgyógyellátás A Szoc. tv-ben meghatározott cél. 
A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A kiadás teljesítését a folyósító 
szerv által benyújtott és a 
nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján végzi a Kincstár az 

  Kincstár   
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államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
139. § (1b) bekezdés szerint. 

26.  030571    

Egészségügyi 
feladatok ellátá-
sával kapcsolatos 
hozzájárulás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben és a magzati élet 
védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvényben meghatározott cél. 

Egészségbiztosí-
tási Alap   

Az előirányzat folyósítása a 
nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján havonta végzi a 
Kincstár az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 82. § (1) bekezdése alap-
ján. 

  Kincstár   

27.  030603    Folyósított ellátá-
sok utáni térítés 

A folyósított ellátások utáni térítés a 
jövedelempótló és jövedelemkiegé-
szítő szociális támogatásokkal össze-
függő igazgatási feladatok elvégzé-
sével kapcsolatos költségek fedeze-
téül szolgál. 

Ellátást folyósító 
szerv   

A kiadások teljesítését a folyó-
sító szerv által benyújtott és a 
nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján végzi a Kincstár. 

  Kincstár   

28.  285012  
Települési és területi 
nemzetiségi önkormány-
zatok támogatása 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 
működésének és feladatainak támo-
gatása.  

Helyi nemzetisé-
gi önkormány-
zatok 

Jogszabály alapján. Igen Vissza nem térítendő támoga-
tás formájában.   

Emberi 
Erőfor-
rás 
Támo-
gatáskez
elő 
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6. melléklet a …/2016. (…..) NGM rendelethez  

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

 Á
ht
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Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Visz-
sza-  
fize-
tés  

határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Devizában fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

2.    Devizahitelek kamatelszámolá-
sai           

3.  028475   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
devizahitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (a 
továbbiakban: Gst.) 13. 
§-a alapján az állam-
háztartásért felelős 
miniszter az Állam-
adósság Kezelő Köz-
pont Zrt. (a továbbiak-
ban: ÁKK. Zrt.) útján 
jár el. Az ÁKK Zrt. az 
Magyar Nemzeti 
Banknál (a továbbiak-
ban: MNB) és a Kincs-
tárnál vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

4.     Egyéb devizahitelek 
kamata            

5.  358717    

Átvállalt önkor-
mányzati devizahite-
lek külföldi pénzin-
tézetek felé 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 

  ÁKK Zrt.   

6. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez
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Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

6.  334317    

Átvállalt önkor-
mányzati devizahite-
lek belföldi pénzin-
tézetek felé 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

7.  358728    Egyéb devizahitelek 
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

8.    Devizakötvények kamatelszá-
molásai           

9.     Nemzetközi devizakötvé-
nyek           

10.  358740    Devizakötvények 
kamata  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

11.     Belföldi devizakötvények           

12.  358762    Devizakötvények 
kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

13.   A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           
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14.    Forinthitelek kamatelszámolásai           

15.  007560   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
forinthitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

16.    Államkötvények kamatelszámo-
lása           

17.     
Piaci értékesítésű állam-
kötvények kamatelszámo-
lásai 

          

18.  007537    

Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 
államkötvények 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

19.  358828    Lakossági kötvények 
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

20.  223098   
Nem piaci értékesítésű 
államkötvények kamatel-
számolása 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

21.    Kincstárjegyek kamatelszámo-
lásai           

22.  233563   Diszkont kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 

  ÁKK Zrt.   
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Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

23.  233574   Lakossági kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

24.  358839  Repóügyletek kamatelszámolá-
sai 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

25.   Adósság és követeléskezelés 
egyéb kiadásai           

26.    Jutalékok és egyéb költségek           

27.  223296   Deviza elszámolások 
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

28.  234384   Forint elszámolások  
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

29.  014803  
Állampapírok értékesítését 
támogató kommunikációs kia-
dások  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 

  ÁKK Zrt.   
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Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

30.  233321  Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek 
fedezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a Kincstár 
minden hónap 5-éig 
folyósítja egyenlő 
részletekben. 

  Kincstár   
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7. melléklet a …/2016. (…..) NGM rendelethez  

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Euró-
pai 

uniós 
forrás-

ból 
finan-  
szíroz

ott 
költ-
ség-  

vetési  
támog

a-  
tás 

közre-  
műkö-

dő  
szer-
ve-  
zete 

1.  334262 Diákhitel 2 konstrukció kamattá-
mogatása  

Diákhitel konstrukció 
kamattámogatása 

A hallgatói hitelrend-
szerről szóló 1/2012. (I. 
20.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R13.) 
meghatározott kör 

  
A támogatás folyó-
sítása az R13. 29. §-
a alapján történik 

  Kincstár   

2.   Lakástámogatások           

3.  005137  Egyéb lakástámogatások  

A lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R14.), a 
fiatalok, valamint a több-
gyermekes családok lakás-
célú kölcsöneinek állami 
támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R15.), a lakásépítési 
támogatásról szóló 
256/2011. (XII. 6.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek 

  

Az R14., az R15., 
az R16., az R17., az 
R18., az R19., az 
R20., az R21., az 
R22.  és  az R23. 
alapján a Kincstár 
végzi. 

  

A kötele-
zettség-
vállalás és 
a teljesítés 
igazolása 
kivételé-
vel a 
Kincstár 

  

7. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelethez
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ban: R16.), az otthonte-
remtési kamattámogatásról 
szóló 341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R17.), a 
devizakölcsönök törleszté-
si árfolyamának rögzítését 
érintő megtérítésről és a 
közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 
57/2012. (III. 30.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R18.), a lakás-
előtakarékosság állami 
támogatásáról szóló 
215/1996. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R19.), az adósságren-
dezésben részt vevő termé-
szetes személyek lakhatási 
feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési 
támogatásról szóló 
274/2015. (IX. 21.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R20.), az új lakások 
építéséhez, vásárlásához 
kapcsolódó lakáscélú 
támogatásról szóló 
16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R21.), a használt 
lakás vásárlásához, bővíté-
séhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvez-
ményről szóló 17/2016. (II. 
10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R22.), és a 
nemzeti otthonteremtési 
közösségekről szóló tör-
vény végrehajtásának 
szabályairól szóló 
115/2016. Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R23.) 
meghatározott támogatá-
sok nyújtása és az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételével össze-
függő kiadások teljesítése. 
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4.  196835 Szociálpolitikai menetdíj támoga-
tás  

A közszolgáltatási utazási 
kedvezményekből szárma-
zó bevételkiesés ellentéte-
lezése. 

A közlekedési szolgálta-
tó, ha a személyszállítási 
közszolgáltatási tevé-
kenységet közszolgálta-
tási szerződés alapján 
nyújtja, vagy a közleke-
désszervező, ha a köz-
szolgáltatással összefüg-
gő díjakból származó 
bevételek beszedését 
végzi 

Az Sztv. felhatal-
mazása alapján  
a szociálpolitikai 
menetdíj-
támogatás megál-
lapításának és 
igénybevételének 
szabályairól szóló 
121/2012. (VI. 
26.) Korm. rende-
let (a továbbiak-
ban: R24.) alap-
ján. 

 

A támogatás folyó-
sításával kapcsolat-
ban az Sztv.-ben és 
az R241.-ben 
nem szabályozott 
kérdésekben a NAV 
az adózás rendjéről 
szóló törvény költ-
ségvetési támogatá-
sokra vonatkozó 
rendelkezései alap-
ján jár el. 

  NAV   

5.   Egyéb költségvetési kiadások           
6.    Vegyes kiadások           

7.  031006   Felszámolásokkal kapcso-
latos kiadások  

A felszámolási eljárásról 
szóló 1986. évi 11. tör-
vényerejű rendeletből (a 
továbbiakban: Tvr.), a 
csődeljárásról és a felszá-
molási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény-
ből (a továbbiakban: 
Cstv.), a cégnyilvánosság-
ról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. tör-
vényből (a továbbiakban: 
Ctv.),  valamint az egyesü-
lési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. tör-
vényből eredő fizetési 
kötelezettségek kiegyenlí-
tése. 

Felszámolók, végelszá-
molók, járadékos hitele-
zők, bérgarancia bizto-
sok. 
 

  

A Tvr.-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben 
meghatározott 
módon. 

     

8.  031017   Szanálással kapcsolatos 
kiadások  

Az állami szanálási eljárás 
megszűnésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 28/1992. 
(XII. 4.) PM rendeletben (a 
továbbiakban: R25.) rögzí-
tett fizetési kötelezettsé-
gekből adódó feladatok 
elvégzése. 

Felszámoló 
   Az R25.-ben meg-

határozott módon.      

9.  031028   Magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése 

A nemzetgazdasági mi-
niszter által képviselt 
állam számára fizetési 

Az egyes bírósági hatá-
rozatok, peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 

  
A jogerős bírósági 
határozatok, ítéle-
tek, peren kívüli 
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kötelezettség alapját 
képező jogerős bírósági 
ítéletben, végzésben vagy 
peren kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratban megha-
tározott kártérítések, 
illetve a peres eljárással 
kapcsolatos költségek 
megtérítése.  
A Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság által fizetett jára-
dék megtérítése. 
Emellett az állami vezetői 
mulasztások, illetve az 
állam nevében elkövetett 
jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről 
szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat III. 1. 
pontja szerinti igények 
forrásbiztosítása is ezen 
előirányzatról történik.  

iratok alapján az állam 
által kártérítésben része-
sülő magánszemélyek  
 

egyezséget jóváha-
gyó iratok alapján. 

10.     Védelmi felkészítés elői-
rányzatai           

11.  265767    
Honvédelmi- és gaz-
dasági felkészülés 
központi kiadásai 

Az előirányzat a honvé-
delmi igazgatási feladatok 
támogatására, a fővárosi- 
és megyei védelmi bizott-
ságok 
működésének támogatásá-
ra, a területi- és helyi 
védelmi igazgatás feladata-
inak támogatására, honvé-
delmi igazgatási képzések 
finanszírozására, a gazda-
ságfelkészítés feladatainak 
támogatására, és a köz-
szolgálati média különle-
ges jogrendi időszaki 
működésre történő felké-
szítésére, a honvédelmi 
feladatok (pl. állami céltar-
talék készletek fenntartása, 
védőeszköz készletek 
karbantartása) támogatásá-

költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített kor-
mányhatározat 
alapján történő 
végleges átcsopor-
tosítás. 

  

Honvé-
delmi 
Miniszté-
rium (a 
további-
akban: 
HM) 
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ra szolgál. 

12.  265778    

Honvédelmi Tanács és 
a Kormány speciális 
működési feltételeinek 
biztosítása  

Az előirányzat a speciális 
objektumok üzemelteté-
sére, a védelmi igazgatás 
infokommunikációs 
rendszerének működteté-
sére, fenntartására, fej-
lesztésére, a NATO Vál-
ságreagálási Rendszerrel 
összhangban álló Nemze-
ti Intézkedési Rendszer 
működtetésére, és a kü-
lönleges jogrendben 
történő vezetési feltételek 
biztosítására szolgál. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok és központi 
kezelésű előirányzatok. 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített kor-
mányhatározat 
alapján történő 
végleges átcsopor-
tosítás. 

  HM   

13.  031039   Egyéb vegyes kiadások  

Az előirányzat a volt nyu-
gati hadifoglyok hitelutal-
ványainak rendezése, a 
külföldiek földmegváltási 
ügyeinek rendezése, illetve 
az ismeretlen helyen tar-
tózkodók forint követelé-
seinek rendezése szolgál.  
Az előirányzat a kárpótlási 
jegyek KELER Központi 
Értéktár Zrt.-be történő 
beszállításához kapcsolódó 
feladatok ellátására szol-
gál. 
Az Országos Betétbiztosí-
tási Alappal a hitelintéze-
tekről és pénzügyi vállal-
kozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 
alapján kötött megbízási 
szerződésből eredő, meg-
bízás ellátásával összefüg-
gésben felmerült költségek 
megtérítése. 
Az előirányzat a szerencse-
játék szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvény 
alapján a koncessziós 
szerződések összefüggésé-
ben felmerülő kiadások 
fedezetéül szolgál.  
Az előirányzat nyújt fede-
zetet a központi költségve-
tés közvetlen kiadásainak 

A kifizetésre jogosult 
magánszemélyek      Kincstár   
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és bevételeinek pénzfor-
galmához kapcsolódóan 
felmerült kiadásokra, 
ideértve a postaköltsége-
ket, a GIRO és a VIBER 
költségeit, Elektronikus 
Fizetési és Elszámolási 
Rendszer díjszámla teljesí-
tésével kapcsolatos költsé-
geket, a devizaköltségeket, 
illetve az MNB negatív 
kamatelszámolásait. Fede-
zetül szolgál továbbá az 
országgyűlési képviselők 
választása kampánykölt-
ségeinek átláthatóvá téte-
léről szóló 2013. évi 
LXXXVII. törvény szerint 
folyósított támogatások-
nak. 

14.  202996   1% SZJA közcélú felhasz-
nálása  

A személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény lehetővé 
teszi a magánszemélyek-
nek, hogy befizetett adójuk 
meghatározott részének 
felhasználásáról az adóévet 
követő évben külön tör-
vényben rögzített mérték-
ben, megjelölt kedvezmé-
nyezett(ek) javára és eljá-
rás szerint nyilatkozatban 
rendelkezzzenek. A ma-
gánszemély e jogának 
megvalósulását szolgálja 
az előirányzat. 

A személyi jövedelem-
adó meghatározott ré-
szének az adózó rendel-
kezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 
1996. évi CXXVI. tör-
vényben (a továbbiak-
ban: Szf. tv.) meghatáro-
zott kedvezményezetti 
kör 

  

A NAV az e célra 
megnyitott számláról 
– az Szf. tv. 3. §-a 
előírásainak figye-
lembevételével – a 
támogatást folyósít-
ja. 

  NAV   

15.  220822   Mehib és Eximbank behaj-
tási jutaléka  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról 
és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársa-
ságról szóló 1994. évi 
XLII. törvény 8/A. § (2) 
bekezdése, és a Magyar 
Export-Import Bank Rész-
vénytársaság és a Magyar 
Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaság központi 
költségvetéssel történő 
elszámolásának részletes 
szabályairól szóló 16/1998. 

Eximbank Zrt. és 
MEHIB Zrt.   Az R26. alapján.   Kincstár   
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(V. 20.) PM rendelet (a 
továbbiakban: R26.). 
alapján az Eximbank Zrt.-t 
és a MEHIB Zrt.-t megille-
tő, az állam részére behaj-
tott követelések után járó 
jutalék kifizetése. 

16.  249601   
Ügyfélnek visszajáró 
vámbiztosíték, egyéb 
vámvisszatérítések 

A vámeljárások során a 
vám és nem közösségi 
adók és díjak megfizetése 
céljából az ügyfél által 
nyújtott és fel nem hasz-
nált vámbiztosíték vissza-
fizetése, valamint a beho-
zatali és kiviteli vámok 
kérelemre történő visszafi-
zetése az ügyfél részére. 

Az uniós vámjog végre-
hajtásáról szóló 2016. 
évi XIII. törvényben és 
az irányadó uniós szabá-
lyozókban szabályozott 
személyi kör 

  

Visszaigénylési 
eljárást követően a 
NAV gondoskodik 
az érintett rendelke-
zése szerinti vissza-
utalásról. 

  NAV   

17.  331173   
Gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés  

A gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kap-
csolatos kiadások teljesíté-
se. 

A környezetvédelmi 
termékdíjról szóló  
2011. évi LXXXV. 
törvényben meghatáro-
zott jogosulti kör 

  

Visszaigénylési 
eljárást követően a 
NAV a gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljá-
ból nyitott számláról 
folyósítja. 

  NAV   

18.  348551   
Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással kapcso-
latos kiadások  

Az egyes közszolgáltatás-
ok ellátásáról és az ezzel 
összefüggő törvénymódo-
sításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény alapján 
a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ideiglenes 
ellátásának finanszírozása. 

A katasztrófavédelem 
által kijelölt közérdekű 
közszolgáltató 

  

A katasztrófavéde-
lem által kijelölt 
közérdekű közszol-
gáltató átmeneti 
ellátásért járó köz-
szolgáltatási díjból 
nem fedezhető, 
indokolt költségeit a 
központi költségve-
tés az ellátásért 
felelős önkormány-
zat útján téríti meg. 

     

19.  206158   Egyéb megszűnt jogcímek 
miatt járó támogatás 

A korábbi évek során a 
vállalkozások folyó támo-
gatásai között szerepelt, de 
azóta már megszűnt egyes 
támogatások utólagos 
rendezéséhez kapcsolódó 
kötelezettségek rendezése. 

Kifizetésre jogosult jogi 
személyek   A folyósításról a 

NAV gondoskodik.   NAV   

20.  341739   Fuvarozók kamattámoga-
tása 

A KAVOSZ Vállalkozás-
fejlesztési Zrt. autópályák, 
autóutak és főutak haszná-
latáért fizetendő, megtett 

KAVOSZ Vállalkozás-
fejlesztési Zrt. 

A KAVOSZ Vál-
lalkozásfejlesztési 
Zrt. autópályák, 
autóutak és főutak 

 Időarányosan törté-
nik.   Kincstár   
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úttal arányos díj fizetését 
szolgáló programjához 
kapcsolódó állami kezes-
ségvállalásról és kamattá-
mogatásról szóló 
232/2013. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján az Útdíj 
Hitelprogramhoz kapcso-
lódó hitelszerződéseken 
alapuló, a KAVOSZ Vál-
lalkozásfejlesztési Zrt. által 
nyújtott kölcsönökhöz 
kapcsolódó kamattámoga-
tás kifizetése. 

használatáért 
fizetendő, megtett 
úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 
programjához 
kapcsolódó állami 
kezességvállalásról 
és kamattámoga-
tásról szóló 
232/2013. (VI. 30.) 
Korm. rendelet 
alapján. 

21.  359395   

Filmszakmai közvetett 
támogatások mozgókép 
törvény szerinti kiegészítő 
finanszírozása 

A mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Mktv.) 
31/D. § (13) bekezdése 
szerinti fizetési kötelezett-
ség teljesítése. 

Magyar Nemzeti Film-
alap Nonprofit Zrt.   

Negyedévenkénti 
folyósítás az Mktv. 
alapján. 

  NAV   

22.   Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése           

23.  016412  
Eximbank Zrt. által vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Eximbank Zrt. által, 
állami készfizető kezesség 
mellett vállalt garancia-
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése az 
R26. alapján. 

az Eximbank Zrt-n ke-
resztül a garancia jogo-
sultja 

  Az R26.-ban megha-
tározottak szerint.   Kincstár   

24.  016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fizetési 
kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség mellett 
vállalt biztosítási ügyle-
tekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése az 
R26. alapján. 

a MEHIB Zrt.-n keresz-
tül a biztosítás jogosultja   Az R26.-ban megha-

tározottak szerint.   Kincstár   

25.  031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. garanciaügyleteihez 
kapcsolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség telje-
sítése a költségvetési 
viszontgarancia vállalásá-
nak és érvényesítésének 
részletes szabályairól szóló 
48/2002. (XII. 28.) PM 
rendelet (a továbbiakban: 
R27.) alapján.  

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   Az R27.-ben megha-

tározottak szerint.   Kincstár   

26.  208471  Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány garancia-

Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány   Az R27.-ben megha-

tározottak szerint.   Kincstár   
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ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség  

garanciaügyleteihez kap-
csolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség telje-
sítése az R27. alapján 

27.  256067  

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt kezes-
ségből eredő fizetési kötele-
zettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
állami készfizető kezes-
ségből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

28.  257934  
Agrárhitelekhez vállalt kezes-
ségekből eredő fizetési kötele-
zettség  

Agrárhitelekhez vállalt 
állami készfizető kezessé-
gekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  NAV   

29.  265834  
A "fészekrakó" programhoz 
vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 

A fiatalok lakáskölcsöné-
hez kapcsolódó állami 
készfizető kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

A fiatalok lakásköl-
csönéhez kapcsolódó 
állami kezesség 
vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes szabályai-
ról szóló 4/2005. (I. 
12.) Korm. rendelet 
alapján. 

  NAV   

30.  254012  

MFB Zrt. által nyújtott hite-
lekből és vállalt garanciaügy-
letekből eredő fizetési kötele-
zettség  

A Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. által állami készfizető 
kezesség mellett nyújtott 
hitelekből és vállalt garan-
ciaügyletekből eredő fize-
tési kötelezettség teljesíté-
se. 

Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt.   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

31.  294179  
Áthidaló hitelprogramra vál-
lalt kezességekből eredő fize-
tési kötelezettség  

A lakáscélú kölcsönnel 
rendelkező természetes 
személyek áthidaló köl-
csönére vállalt állami 
kezességekből eredő fize-
tési kötelezettség teljesíté-
se. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 

  NAV   
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meghatározottak 
szerint.  

32.  343017  
Gyűjtőszámla hitelprogramra 
vállalt kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség  

A devizakölcsönnel ren-
delkező természetes sze-
mélyek 
gyűjtőszámlahitelére vál-
lalt állami kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

 A lakáscélú kölcsö-
nökre vonatkozó 
állami készfizető 
kezesség igénybevé-
telének és beváltásá-
nak részletes szabá-
lyairól szóló 
154/2009. (VII. 23.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  NAV   

33.  343028  
E-útdíj fizetési célú hitelprog-
ramhoz vállalat kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség  

Az E-útdíj fizetési célú 
hitelprogramhoz vállalt 
kezességekből eredő fize-
tési kötelezettség teljesíté-
se. 

KAVOSZ Pénzügyi 
Szolgáltatásokat Közve-
títő Zrt. 

  

A KAVOSZ Vállal-
kozásfejlesztési Zrt. 
autópályák, autóutak 
és főutak használatá-
ért fizetendő, meg-
tett úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 
programjához kap-
csolódó állami ke-
zességvállalásról és 
kamattámogatásról 
szóló 232/2013. (VI. 
30.) Korm. rendelet 
szerint.  

  NAV   

34.   Kormányzati rendkívüli kiadá-
sok           

35.    Pénzbeli kárpótlás           

36.  001436   Pénzbeli kárpótlás  

Az életüktől és szabadsá-
guktól politikai okból 
jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992. 
évi XXXII. törvényben (a 
továbbiakban: T4.) foglal-
tak végrehajtása. 

A T4.-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat fo-
lyósítása a folyósító 
szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazo-
dóan, a Kincstár 
rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

37.  196934   
Az 1947-es párizsi béke-
szerződésből eredő kárpót-
lás 

A Párizsi Békeszerződés-
ről szóló 1947. évi XVIII. 
törvény 27. Cikke 2. pont-
jában foglaltak végrehajtá-
sáról szóló 1997. évi X. 
törvény (a továbbiakban: 
T5.) végrehajtása. 

A T5.-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat fo-
lyósítása a folyósító 
szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazo-
dóan, a Kincstár 
rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

38.  209511   Pénzbeli kárpótlás folyósí-
tási költségei 

Az előirányzat a pénzbeli 
kárpótlási előirányzatokkal 

A folyósítást végző szerv 
folyósítási költségtérí-  Az előirányzat fo-

lyósítását a  folyósí-   Kincstár   
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összefüggő igazgatási 
feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

tésben részesül. tó szerv által benyúj-
tott és a nemzetgaz-
dasági miniszter által 
jóváhagyott finanszí-
rozási terv alapján 
végzi a Kincstár. 

39.   
Garancia és hozzájárulás a 
társadalombiztosítási ellátások-
hoz 

          

40.    Egészségbiztosítási Alap 
támogatása           

41.  266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvényben meg-
határozott személyek után 
a központi költségvetés 
által fizetendő egészség-
ügyi szolgáltatási járulék 
fedezetét biztosítja az 
előirányzat. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a Kincs-
tár finanszírozási 
terv alapján végzi az 
Ávr. 136. § (2) 
bekezdése szerint. 

  Kincstár   

42.  338439   Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás  

Az előirányzat az       
Egészségbiztosítási Alap 
bevételeként szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a Kincs-
tár az Ávr. 139. § 
(1a) bekezdésben 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

43.   
Nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

          

44.    Nemzetközi tagdíjak           

45.  029241   IBRD alaptőke értékálló-
ságának biztosítása 

A Világbank felé Magya-
rország által a korábbi 
években, nemzeti valutá-
ban vállalt kötelezettsé-
gek USD összegre törté-
nő átalakítását célzó 
kiadás teljesítése. 

 

Világbank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
ványa alapján. 

     

46.  208987   CEB tagdíj  

Magyarországnak az Eu-
rópa Tanács Fejlesztési 
Bankjában lévő tagsága 
fenntartását szolgáló tagdíj 
fizetése. 

Európa Tanács Fejleszté-
si Bankja   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
ványa alapján. 

     

47.  257978   Bruegel tagdíj  
Magyarországnak a brüsz-
szeli Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóközpont-

Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóköz-
pont 

  
A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
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ban lévő tagsága fenntartá-
sát szolgáló tagdíj fizetése 

ványa alapján. 

48.  352040   AIIB alaptőke hozzájáru-
lás 

Az Ázsiai Infrastruktúrális 
Beruházási Bankhoz törté-
nő csatlakozásból adódó 
fizetési kötelezettség telje-
sítése. 

Ázsiai Infrastruktúrális 
Beruházási Bank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
ványa alapján. 

     

49.    Nemzetközi multilaterális 
segélyezési tevékenység           

50.  010795   IDA alaptőke-hozzájárulás  

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás teljesí-
tése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
ványa alapján. 

     

51.  235534   
IMF HIPC segélyprog-
ramban való részvétel 
kamattámogatása  

A világ legkevésbé fejlett, 
súlyosan eladósodott 
(HIPC) országok adóssá-
gainak rendezésére a Nem-
zetközi Valutaalap által 
kidolgozott nemzetközi 
programhoz kapcsolódó 
kamattámogatás teljesítése. 

Nemzetközi Valutaalap   

A kifizetéseket a 
Magyar Nemzeti 
Bank intézkedése 
alapján teljesíti a 
Kincstár. 

     

52.  277789   
Hozzájárulás az EBRD 
által kezelt Nyugat-
Balkáni Alaphoz  

Az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank által 
kezelt Nyugat-Balkáni 
Alaphoz való magyar 
hozzájárulás teljesítése. 

Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
ványa alapján.  

     

53.  282090   EU Szomszédsági Beruhá-
zási Eszköz  

Az Európai Unió Szom-
szédsági Beruházási Esz-
köz programjához történő 
csatlakozásból adódó 
fizetési kötelezettség telje-
sítése. 

Európai Bizottság   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
ványa alapján.  

     

54.  010849  Egyéb kiadások  

Magyarország nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben 
vállalt tagságaihoz kapcso-
lódó járulékos jellegű 
kiadások teljesítése. 

nemzetközi pénzügyi 
szervezetek   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utal-
ványa alapján. 

     

55.   Hozzájárulás az EU költségvetés-
éhez           

56.  269945  ÁFA alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való áfa-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az Euró-
pai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

57.  269956  GNI alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való GNI-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az Euró-
pai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 
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58.  269967  Brit korrekció 

Az EU költségvetéséhez 
való, ún. brit korrekciós 
befizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az Euró-
pai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

59.  351828  
Dánia, Hollandia és Svédor-
szág számára teljesítendő 
bruttó GNI csökkentés 

Az EU költségvetése felé 
teljesítendő befizetési 
kötelezettség, ami abból 
adódik, hogy egyes tagál-
lamok kedvezményben 
részesülnek a GNI-alapú 
befizetés tekintetében. 

Európai Bizottság 

Havonta az Euró-
pai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

60.  209533 Követeléskezelés költségei  

Az állam külföldi és bel-
földi követeléseinek ren-
dezése során felmerülő 
járulékos jellegű kiadások 
teljesítése. 

A fizetési kötelezettség 
kedvezményezettje   Részletekben törté-

nik.   Kincstár   

61.   Alapok támogatása           

62.  263478  Bethlen Gábor Alap támogatá-
sa  

A Bethlen Gábor Alap 
részére központi támogatás 
biztosítása. 

Bethlen Gábor Alap   

Az Ávr. 133. § 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

63.  226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap részére 
központi támogatás bizto-
sítása. 

Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap   

Az Ávr. 133. § 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

64.  349139  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap támogatása  

A Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Alap 
részére központi támogatás 
biztosítása. 

Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs 
Alap 

  

Az Ávr. 133. § 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   
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A nemzeti fejlesztési miniszter 54/2016. (XII. 21.) NFM rendelete
a fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet XVII. fejezet címrendjének változásából eredő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 16.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: NFM rendelet) 3. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e rendeletben szereplő, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet]
„l) 49–53., 55a., 56., 56a–56e., 63–65., 91–105., 107., 111–122. sora alapján”
[nyújtható.]

 (2) Az NFM rendelet 3. §-a a következő r), s) és t) pontokkal egészül ki:
[Az e rendeletben szereplő, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet]
„r) 31a. sor
ra) 1.  pont a)–d) és f )  alpontja alapján csekély összegű támogatás, környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott 
támogatás, energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, induló vállalkozásnak nyújtott 
támogatás,
rb) 1.  pont c)–d)  alpontja alapján uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában 
a  környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt 
történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,
rc) 1.  pont a) és b)  alpontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, 
kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás, kutatási infrastruktúrához nyújtott támogatás, kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
rd) 1. pont c)–d) és f ) alpontjai alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
s) 17a. és 47a. sora alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés,
t) 17.c. sora alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés”
[nyújtható.]

 (3) Az NFM rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § A 3. §
a) d)  pont dc)  alpontja, e)  pontja, f )  pontja, g)  pont gc)  alpontja, h)  pont hi)  alpontja, i)  pont ia)  alpontja, k)  pont 
ka) alpontja, l) pont la) alpontja, m) pont mc) alpontja, o) pont, p) pont pa) alpontja és r) pont ra) alpontja alpontja 
az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),
b) h)  pont hh)  alpontja, i)  pont ib)  alpontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 9. o.),
c) b) pont ba) alpontja, c) pont ca) alpontja, d) pont da) alpontja, g) pont ga) alpontja, j) pont ja) alpontja, és m) pont 
ma)  alpontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),
d) h) pont ha)–hf ) alpontja, k) pont kb)–ki) alpontja, l) pont lb) alpontja, n) pont, p) pont pb)–pe) alpontja, r) pont és 
r) pont ra)–rd) alpontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 
2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14, 22., 25., 26., 28., 36–38., 41., 48., 49. és 55. cikke,
e) b)  pont bb)  alpontja, c)  pont cb)  alpontja, d)  pont db)  alpontja, g)  pont gb)  alpontja, h)  pont hh)  alpontja, 
j)  pont jb)  alpontja, m)  pont mb)  alpontja és t) s)  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke 
(2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 
20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7, 2012.1.11., 3. o.),
f ) d) pont dd) alpontja, k) pont kj) alpontja m) pont md) alpontja és p) pont pe) és pf ) alpontja és t) pontja a vasúti 
és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
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kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315, 
2007.12.3., 1. o.),
g) a) pontja az SA.38478 (2014/N) sz. bizottsági határozat,
h) h) pont hj)–hl) alpontja a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.37599 sz. bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást 
tartalmaz.”

3. §  Az NFM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az NFM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Hatályát veszti az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) G:26 mezőjében a „Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI),” szövegrész,
b) G:27 mezőjében a „NIIFI;” szövegrész,
c) G:28 mezőjében a „ ; NIIFI” szövegrész.

6. §  Az NFM rendelet a következő 47. §-sal egészül ki:
„47.  § E  rendeletnek a  fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet XVII. fejezet címrendjének változásából eredő módosításáról szóló 54/2016. (XII.  21.) 
NFM  rendelettel (a  továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az  R. hatálybalépésékor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 212. szám

 
83125

1. melléklet az 54/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez 1. melléklet a        /2016.      NFM rendelethez 
 
1. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:4 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (G) 
(348217) NIF Zrt; 

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.); 
Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt.) (a győri útfejlesztési beruházáshoz 
kapcsolódó kompenzációs intézkedések feladat 
tekintetében) 

 
2. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat L:4 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 (L) 
 beszedési megbízás 

 
3. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:18 mezője helyébe a következő mező lép:  
 
 (A) 
 359140 

 
4. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D-E:18 mezője helyébe a következő mező lép:  
 
 (D-E) 
 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 

 
5. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat H:36 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 (H) 

 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött 
támogatási szerződés útján. 

 
6. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:40 mezője helyébe a következő mező lép:  
 

 (F) 
 Az előirányzat célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, 

klímapolitikai, területfejlesztési és turisztikai nemzetközi 
szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi 
kötelezettségek teljesítése 

 
7. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:51 mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (F) 
 Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Olimpiai Központ 

megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. 
határozatban foglalt sportlétesítmény- fejlesztések 
megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve az 
NSK-nak és a KKBK NZrt-nek a projekt megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő költségeit. Az előirányzat 
biztosítja továbbá a projekt megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő 
szakértői szerződések fedezetét. Az előirányzat fedezetet 
nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra. 
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8. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F-G:63 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 (F) (G) 

(356128) Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a MOB 
által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési 
elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre 
vonatkozó sportági fejlesztési koncepciók 
megvalósításával összefüggő sportlétesítmény-fejlesztési 
feladatok. A lebonyolítási feladatokra legfeljebb a tárgyévi 
előirányzat 4%-a használható fel. Az előirányzat fedezetet 
nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra 
is. 
 

NSK; 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.; 
BMSK Sport Nonprofit Közhasznú Kft.;; 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19. § (3) bekezdése 
szerinti sportszövetségek; 
helyi önkormányzatok;  
helyi önkormányzati költségvetési szerv 
nemzetiségi önkormányzat; 
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv; 
központi költségvetési szervek;  
civil szervezetek;  
egyházi jogi személyek; 
alapítványok; 
gazdasági társaságok; 
NFM Igazgatás; 
kincstár 
A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a 
támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése 
nélkül az NFM, vagy az NFM nevében eljáró lebonyolító 
és a Támogatott között megkötött szerződésnek 
megfelelően harmadik személy által is felhasználható. 

 
9. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:113 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 (A) 
 351051 

 
10. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki: 

 
11. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő sor lép: 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„3a 246078   Vasúthálózat 
fejlesztése 

Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az előirányzat 
fedezetet nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti 
projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az 
egyes projektek előkészítéséhez, a hatósági 
engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek 
lezárásához kapcsolódóan. Az előirányzat biztosít 
fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal 
magyarországi szakasza felújításának 
megvalósításához szükséges feladatokhoz. 

MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MÁV Zrt.); 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a 
továbbiakban: NIF Zrt.) 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés a) 

pontjában 
meghatározott 
biztosíték (a 

továbbiakban: 
beszedési 
megbízás) 

- - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 
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12. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17a. sorral egészül ki: 
 

 

„16 348251   

Európai 
Hálózatfinanszírozási 

Eszköz (CEF) 
projektek 

Az előirányzat biztosítja az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe 
Facility) (a továbbiakban: CEF) közlekedésfejlesztési 
projektek megvalósításához szükséges 2016. évi 
előkészítési költségeket, valamint a CEF előkészítési 
projektek és CEF kivitelezési projektek (ideértve az 
eszközbeszerzéseket) végrehajtását, valamint 
menedzsmentet. Az előirányzat biztosítja továbbá a 
CEF Programtámogató Tevékenységek végrehajtását, 
az NFM Igazgatás körében ezzel kapcsolatban 
felmerülő, CEF projekt keretében elszámolható 
működési költségek finanszírozását. Az előirányzat 
felhasználható továbbá a CEF pályázatok 
előkészítéséhez, beadásához és megvalósításához 
kapcsolódó szakértői szerződések finanszírozására. Az 
előirányzat forrást biztosít a deviza utóterhelési díjak 
és árfolyam különbözet fedezetére. 

a) Megvalósítók, végrehajtó 
szervek:  

- NIF Zrt., 
- MÁV Zrt.,  
- MÁV START Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, 
- Országos Vízügyi 

Főigazgatóság,  
- Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos 
Egyesület,  

- Magyar Közút NZrt.,  
- KKK,  
- Budapest Közút Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság,  
- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 

- MAHART Magyar Hajózási 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 

- a CEF finanszírozásában zajló 
magyarországi folyami 
információs szolgáltatásokkal 
kapcsolatos fejlesztési 
projektekben a Rádiós 
Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos 
Egyesület, mint RIS-
üzemeltető, 

- a közlekedési -forgalmi 
modellezéshez szükséges 
adatállományok aktualizálása, 
kiegészítése, a TEN-T 
folyosók forgalmának 
differenciáltabb és pontosabb 
előrebecslése tárgyú 
projektben a KTI Nkft , 
valamint 

-  az NFM Igazgatás. 
 

b) Projektek előkészítése, 
megvalósítása érdekében: 
gazdasági társaságok, 
önkormányzatok. 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezett, 
illetve végrehajtó 
szerv részére 
támogatási 
szerződés útján. 

előleg, szállítói előleg 
folyósítható 
 
A megítélt támogatás 
  
- 10%-áig folyamatosan 
rendelkezésre álló 
támogatási előleg 
biztosítható a végrehajtó 
szerv részére.  
A végrehajtó szerv 
részére a 10 %-ot 
meghaladó mértékű 
előleg folyósítására az 
államháztartásért felelős 
miniszter engedélyével 
kerülhet sor. 
 
- legfeljebb 30%-áig 
előleg biztosítható a 
szállítók részére 
fizetendő előlegeknek a 
közvetlenül a szállító 
fizetési számlájára 
történő kifizetése 
formájában. 

részletekben történő 
beszámoló elfogadását 
követő 
finanszírozással, illetve 
szállítói kifizetéssel,  
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 
utalással  

- 

beszedési 
megbízás 

 
garancia 

KKK - -” 

Vállalkozási szerződés  
Megbízási szerződés  
Előirányzat-
átcsoportosításról szóló 
megállapodás  
Egyoldalú 
jognyilatkozat 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„17a 358473   Légiszállítási 
szolgáltatások 

Az előirányzat fedezetet biztosít a menetrend szerinti 
légijáratok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba, 
valamint ezen légijáratok üzemelésére vonatkozó 
szolgáltatás koncesszióba adására. 

koncessziós beszerzési eljáráson 
nyertes pályázó - - 

- 

- - - - -” 

közszolgáltatási 
szerződés 
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13. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17b. sorral egészül ki: 

 
14. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17c. sorral egészül ki: 

 
15. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17d. sorral egészül ki: 
 

 
16. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17e. sorral egészül ki: 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„17b 358584   Közúthálózat felújítása 

Az előirányzat fedezetet biztosít az út- és hídfelújítási, 
valamint forgalombiztonsági beavatkozások 
előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a 
kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos 
feladatokra. 

Magyar Közút NZrt. 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezett 
részére támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

részletekben történő 
kifizetés időarányosan 
vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás KKK - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„17c 358840   

A budapesti elővárosi 
közlekedés átmeneti 

likviditásának 
biztosítása és 
támogatása 

Az előirányzat célja az elővárosi közösségi 
közlekedési közszolgáltatás teljesítése kapcsán 
felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt 
költségek 2016. január 1-jétől történő megtérítése, a 
fővárosi elővárosi közlekedés likviditásának 
biztosítása érdekében. 

Budapest Főváros 
Önkormányzata;  
Budapesti Közlekedési Központ, 
mint kijelölt közlekedésszervező; 
a fővárosi elővárosi közlekedést 
működtető társaság 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezett 
részére, támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetés időarányosan 
vagy 
teljesítésarányosan - 

beszedési 
megbízás 

- - -” 

közszolgáltatási 
szerződés - 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„17d 359128   
Tengelysúlymérő-

rendszer és kapcsolódó 
beruházások 

Az előirányzat fedezetet biztosít – a tengelysúly vagy 
össztömeg tekintetében túlterhelt járművek 
közlekedésének visszaszorítása érdekében – 
tengelysúlymérő-rendszer és a kapcsolódó beruházások 
megvalósításához. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság, 
NÚSZ Zrt. 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetés időarányosan 
vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 
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17. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17f. sorral egészül ki: 
 

 
18. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 24a. sorral egészül ki: 
 

 
19. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 24b. sorral egészül ki: 

„17e 359151   
Kulcsfontosságú 

budapesti közlekedési 
beruházások előkészítése 

Az előirányzat biztosít fedezetet az alábbi projektek 
engedélyes terv szintig történő előkészítéséhez: 
a) Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások 
között háromvágányú kapcsolat, Danubius, Népliget-
Fradiváros elővárosi megállók kialakítása, és a Déli 
összekötő vasúti Duna-híd átépítése; 
b) Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi 
nyomvonal-korrekciója;  
c) Galvani híd és kapcsolódó úthálózat építése, 
d) a ráckevei HÉV vonal fejlesztése és az egységes 
fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba 
való integrálásához; 
e) a csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba 
integrálása; 
f) földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés. 

NIF Zrt.; 
MÁV Zrt.; 
Budapest Főváros 
Önkormányzata; 
BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
 
A támogatás ezen 
kedvezményezettek által 
harmadik fél részére 
továbbadható 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- 
beszedési 
megbízás KKK - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„17f 359562   Budai vasúti 
közlekedés fejlesztése 

Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatok 
elvégzéséhez: 

- a Déli pályaudvar jövőbeni funkciójának 
hatásvizsgálata,  

- a Déli üzemi pályaudvar megszüntetéséhez és a 
Kelenföldi vasúti vágányhálózati és létesítményi 
kapacitásbővítéshez szükséges hatásvizsgálat és 
tendertervek elkészítése,  

- környezetvédelmi felmérés és organizációs 
vizsgálatok. 

MÁV Zrt. 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján.  

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás - - -" 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„24a 355151   Kisvárdai Várfürdő és 
környéke fejlesztése 

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kisvárdai Várfürdő és 
környéke fejlesztésére. 

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

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettek
kel kötött 
támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan  

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 
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20. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép: 

„24b 359551 

  

Nemzeti Vágta 
rendezvény 

megvalósítása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a Nemzeti Vágta 
rendezvény lebonyolításához. 

gazdasági társaság,  
civil szervezet 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettek
kel kötött 
támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható egyösszegű kifizetéssel - beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„31 338306 

  

Zöldgazdaság 
Finanszírozási 

Rendszer 

1. Az előirányzat terhére az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a 
továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 30. pontja szerinti 
üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) 
kibocsátás-csökkentésére, ÜHG megkötésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra 
irányuló nemzetközi együttműködés keretében a 
következő célokra teljesíthető kifizetés:  
a) a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia 
Alapnak nyújtott hozzájárulásra;  
b) a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és 
COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási Alapnak 
nyújtott hozzájárulásra;  
c) erdőirtás elkerülését, erdőtelepítés és az erdők 
újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre az 
éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást 
ratifikáló fejlődő országokban;  
d) technológiák átadására az éghajlatváltozásra 
vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő 
országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítására ezen 
országokban;  
e) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből, vagy ipari 
tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból 
biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására 
harmadik országokba.  
2. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai 
Unió területén megvalósuló következő célokra:  
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló 
energiatermelés fejlesztésére;  
b) energiahatékonysági javító intézkedésekre;  
c) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező 
beruházásra, intézkedésre;  
d) erdősítés révén történő CO2 megkötésre;  
e) az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az 
európai technológiai platformokban szereplő 
kezdeményezésekben történő részvételre;  
f) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből, vagy ipari 
tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból 
biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;  
g) alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és 
tömegközlekedési eszközökre történő átállás 
ösztönzésére;  
h) az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az 
Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG kibocsátással járó 
engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;  
i) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, 
az ÜHG kibocsátás-csökkentését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, 
fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek 
megvalósítására;  
j) alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést 

Ha nemzetközi szerződés vagy 
kormányhatározat eltérően nem 
rendelkezik, kifizetésben 
természetes személy, belföldi 
székhelyű gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
társasház, lakásszövetkezet és 
külföldi székhelyű vállalkozás 
magyarországi fióktelepe 
részesülhet azzal, hogy nem 
nyújtható támogatás a támogatási 
igény benyújtása előtt 
megkezdett beruházásra. A 
beruházás megkezdése 
időpontjának - ha a pályázati 
kiírás eltérően nem rendelkezik - 
építési beruházás esetén az 
építési naplóba történt első 
bejegyzés időpontját, egyéb 
beruházás esetében az első 
pénzügyi teljesítés időpontját kell 
tekinteni.  
Kifizetésben részesülhet továbbá 
a Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Kft. (a 
továbbiakban: NFSI Kft.) 
Az NFSI Kft. részére kizárólag 
az előirányzat működtetésre 
elkülönített forrásból nyújtható 
támogatás. 

Az F:31 mező 1. és 
a 2. pontjában 
foglalt célok 
esetében pályázat 
alapján kötött 
támogatási 
szerződés vagy 
kiadott támogató 
okirat útján 
nyújtható.  
A kiadási 
előirányzat 
legfeljebb 3%-áig 
az előirányzat 
céljaival 
összhangban 
egyedi döntéssel 
nyújtható 
támogatás. 
 
Az F:31 mező 3. 
pontjában foglalt 
célok esetében 
kormányhatározat 
alapján kötött 
támogatási 
szerződés, kiadott 
támogató okirat  
útján, ezen belül 
támogatás, dologi 
jellegű felajánlás, 
egyéb juttatás vagy 
kamattámogatás 
formájában 
nyújtható. 
 
Az F:31 mező 4. 
pontjában foglalt 
tevékenységek 
esetében a kijelölt 
kezelőszervvel 
kötött támogatási 
szerződés útján 
nyújtható 
támogatás. 

előleg folyósítható 

egy összegben vagy 
részletekben, a 
beszámoló vagy a 
részbeszámoló 
elfogadását követő 
folyósítással  
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 
_________________ 
 
A 3. pontban foglalt 
célok esetében Korm. 
határozat alapján kötött 
megállapodás útján 

támogatási 
szerződésben vagy 
támogatói okiratban 
meghatározott 
határidőig 

beszedési 
megbízás NFSI Kft. - -” 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 212. szám

 
83131

 
21. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 31a. sorral egészül ki: 
 

 
 
 

előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;  
k) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális 
aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot 
növelő pénzügyi támogatások biztosítására.  
3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és 
annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § 
(4) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi 
klímafinanszírozási vállalásának forrását az 
üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek 
értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek 
keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a 
nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló 
következő célokra: 
a) Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások; 
b) a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását 
szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld Növekedési 
Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat 
- CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel; 
c) Hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és 
beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése. 
4. Az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, 
bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának 
ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az 
előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a 
felhasználására, a pályázatok megvalósulására, 
monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés 
számszerűsítésére, valamint jogszabályban 
meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó 
pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a kezelő 
szerv által, valamint a miniszter által vezetett 
minisztérium igazgatási költségvetése részére történő 
előirányzat-átcsoportosítás útján az előirányzat 
legfeljebb 7%-a használható fel. 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„31a 360317 

      

Energiahatékonyság 
javításának támogatása 

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai 
Unió területén megvalósuló következő célokra:  
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló 
energiatermelés fejlesztésére;  
b) megújuló energia felhasználásának növelésére; 
c) energiahatékonyságot javító intézkedésekre;  
d) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező 
beruházásra, intézkedésre;  
e) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági 
társadalmi szemléletformálásra; 
f) alacsony energiafelhasználású épületek építésének 
támogatására.  
2. Az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei 
beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának 
ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az 
előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a 
felhasználására, a pályázatok megvalósulására, 
monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés 
számszerűsítésére, valamint jogszabályban 
meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó 
pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a kezelő 
szerv által legfeljebb az előirányzat forrásainak 5%-a 
használható fel. 

Kifizetésben természetes személy, 
társasház, lakásszövetkezet, 
települési önkormányzat; 
nemzetiségi önkormányzat; 
költségvetési szerv; gazdasági 
társaság; civil szervezet továbbá  
egyházi jogi személy részesülhet.  
 
Kifizetésben részesülhet továbbá 
az NFSI Kft. Az NFSI Kft. 
részére kizárólag az előirányzat 
működtetésre elkülönített 
forrásból nyújtható támogatás. 

Az F:31a. mező 1. 
pontjában foglalt 
célok esetében 
pályázat vagy 
egyedi döntés 
alapján kötött 
támogatási 
szerződés vagy 
kiadott támogató 
okirat útján 
nyújtható.  
 
Az F:31a. mező 2. 
pontjában foglalt 
tevékenységek 
esetében a kijelölt 
kezelő szervvel 
kötött támogatási 
szerződés útján 
nyújtható 
támogatás. 

előleg folyósítható 

egy összegben vagy 
részletekben, a 

beszámoló vagy a 
részbeszámoló 

elfogadását követő 
folyósítással  

időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás NFSI Kft. - -” 
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22. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 47a. sorral egészül ki: 
 

 
23. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 47b. sorral egészül ki: 

 
24. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 47c. sorral egészül ki: 
 

 
 
 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„47a 359617   

Balaton 
Területfejlesztési 

Koncepció és 
Stratégiai Program 

Az előirányzat biztosítja a Balaton kiemelt turisztikai 
fejlesztési térségben megvalósítandó egyes 
beruházásokhoz szükséges forrásokat. 

 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zrt., 
A támogatás teljes összege vagy 
bizonyos része a támogatott 
tevékenység megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül az NFM 
és a Támogatott között megkötött 
szerződésnek megfelelően 
harmadik személy által is 
felhasználható. 
 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„47b 359673   

2017. évi FINA 
Világbajnokság 

lebonyolításának 
támogatása 

Az előirányzat finanszírozza a XVII. Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság sikeres 
megvalósításával kapcsolatos szervezési költségeket, 
beleértve a Bp2017 Világbajnokság Szervező és 
Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
által megvalósított fejlesztések költségeit és a 
Társaságnál felmerült működési költségeket is. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra. 

Bp2017 Világbajnokság 
Szervező és Lebonyolító 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
NFM Igazgatás 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás 

NFM 
miniszter 
későbbi 
egyedi 

kijelölése 
alapján 

költségveté
si szerv, 

vagy 
többségi 
állami 

tulajdonba 
tartozó 

gazdasági 
társaság 

- -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„47c 361006   
Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatók 
támogatása  

Az előirányzat célja a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás működtetése biztosításának támogatása. 

hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot ellátó 
gazdálkodó szervezet,  
a feladatellátásban közreműködő 
gazdálkodó szervezetek 

Egyedi 
döntéssel és a 

kijelölt 
kedvezményeze
ttel megkötött 

támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 
egyösszegű, vagy 

részletekben történő 
kifizetéssel  

- 

1. beszedési 
megbízás 

2. zálogjog, 
3. garancia, 
4. kezesség 

- - -” 
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25. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 55a. sorral egészül ki: 

„55a 348440 

  

Tatabányai multifunkcionális 
csarnok beruházás 

Az előirányzat finanszírozza a Tatabányai 
multifunkcionális csarnok megteremtéséhez szükséges 
előkészítő feladatokkal és a tervpályázat 
lebonyolításával kapcsolatos költségeket, beleértve az 
NSK-nak a projekt megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő költségeit. Az előirányzat biztosítja továbbá a 
projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium 
által szükség esetén kötendő szakértői szerződések 
fedezetét. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő 
pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra. 

NFM Igazgatás, 
NSK, 
kincstár 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

 előleg folyósítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 
26. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 
27. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56a. sorral egészül ki: 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„56 358506   
Egyedi 

sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a Széchy műugró 
medence befedésére, a Király Kapusakadémia 
fejlesztésére, a Budai Lovas - Szabadidő Központ 
beruházásra, a Kisvárdai Futball Akadémia beruházásra, 
a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének 
fejlesztésére, az újfehértói sportcentrum beruházás 
megvalósítására, az érdi multifunkcionális sportközpont 
beruházás megvalósításához szükséges létesítmény-
fejlesztésre, a cigándi sportlétesítmény-fejlesztésére, 
illetve az ahhoz szükséges önerő finanszírozására, a 
mezőkövesdi sportcentrum (különösen, de nem 
kizárólagosan sportszálloda épület és annak kiszolgáló 
létesítményei, műfüves pálya, faházak és azok kiszolgáló 
létesítményei, valamint egyéb létesítmények) 
fejlesztésére, és a kapcsolódó eszközök beszerzésére, a 
mádi sportcsarnok beruházás megvalósításával 
összefüggő költségek finanszírozására, valamint további 
egyedi sportlétesítmény-fejlesztési támogatások 
finanszírozására, a beruházások előkészítésére és azok 
megvalósításához szükséges kiegészítő infrastruktúrára, 
kiszolgáló létesítmények és egyéb költségek, - beleértve, 
de nem kizárólagosan - a beruházások megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén 
kötendő szakértői szerződések finanszírozását. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra. 

NFM Igazgatás, 
helyi önkormányzat,  
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv,  
civil szervezet,  
egyesület, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
NSK, 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt., 
sportági szakszövetségek, 
sportegyesületek; 
kincstár 

Kérelem alapján, 
egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

- beszedési 
megbízás - igénybe vehető -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„56a 358606   Vasas SC létesítmény- Az előirányzat támogatást nyújt a Vasas SC  (bármely Vasas Sport Club, Egyedi döntéssel és előleg folyósítható egyösszegű kifizetéssel - beszedési - - -” 
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28. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56b. sorral egészül ki: 

 
29. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56c. sorral egészül ki: 
 

 
30. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56d. sorral egészül ki: 
 

fejlesztési program jogcímen) használatában lévő létesítményei 
fejlesztéseire (különösen, de nem kizárólagosan: 
ingatlanok felújítására, korszerűsítésére, átalakítására), 
valamint új létesítmények kialakítására és építésére. Az 
előirányzat terhére kerülnek továbbá finanszírozása a 
Vasas SC sportlétesítmény-fejlesztései elképzelései 
keretében a nézőtéri komfort, a játéktér, a kiszolgáló 
helyiségek és létesítmények minőségét, a 
sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító 
fejlesztésekkel, illetve a beruházási programok 
megvalósításával összefüggő egyéb sportlétesítmény-
fejlesztéssel kapcsolatos költségek.  

NFM Igazgatás, 
kincstár, 
gazdasági társaság  
 
A támogatás teljes összege vagy 
bizonyos része a támogatott 
tevékenység megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül az NFM 
és a Támogatott között megkötött 
szerződésnek megfelelően 
harmadik személy által is 
felhasználható. 

a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

megbízás 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„56b 358617   
Dunaújváros labdarúgó 

sportlétesítmény-
fejlesztése 

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti 
Stadionfejlesztési Programmal összhangban a 
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésével 
összefüggő feladatok ellátásához.  
Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén 
kötendő szakértői szerződések fedezetét. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékekre és kincstári díjakra. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, 
NFM Igazgatás, 
kincstár 

Egyedi döntéssel a 
kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„56c 358539   

Egyes vízi sport-
létesítmények 
megújításának 

támogatása 

Az előirányzat fedezetül szolgál az egyes vízisport-
létesítmények megújítását szolgáló egyes beruházások 
megvalósításához. 
Az előirányzat biztosítja továbbá a projekt 
megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által 
szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra. 

BMSK Sport Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 
Budapesti Vasutas Sport Club- 
Zugló Közhasznú 
Egyesület, 
NSK, 
NFM Igazgatás, 
kincstár 

Egyedi döntéssel a 
kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel- 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 
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31. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56e. sorral egészül ki: 
 

 
32. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő sor lép: 
 

„56d 359740   
Rákosmenti 

multifunkcionális 
csarnok 

Az előirányzat fedezetet biztosít a Budapest XVII. 
kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok 
beruházás és a kapcsolódó szabadtéri és egyéb 
sportlétesítmények megvalósításával, előkészítésével 
összefüggő költségek finanszírozására. 
Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén 
kötendő szakértői szerződések fedezetét, a 
Kedvezményezettnek – a projekt megvalósításával 
összefüggő – költségeit. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra. 

Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente 
Önkormányzata, 
NSK, 
NFM Igazgatás, 
helyi önkormányzat;  
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv,  
civil szervezet,  
egyesület, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt., 
kincstár 

Kérelem alapján 
Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

- beszedési 
megbízás - igénybe vehető -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„56e 360373  Budapesti Pályafejlesztési 
Program támogatása 

Az előirányzat támogatást nyújt a Budapesti 
Pályafejlesztési Program megvalósításával összefüggő 
költségekre (különös tekintettel, de nem kizárólagosan  
labdarúgó pályák felújítására, kialakítására, valamint a 
kapcsolódó és egyéb infrastruktúra kiépítésére, 
fejlesztésére)  
Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén 
kötendő szakértői szerződések fedezetét. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az 
NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és 
Kincstári díjakra. 
A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a 
támogatott tevékenység megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül az NFM, vagy az NFM nevében 
eljáró lebonyolító és a Támogatott között megkötött 
szerződésnek megfelelően harmadik személy által is 
felhasználható. 

NFM Igazgatás, 
helyi önkormányzat;  
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv,  
civil szervezet,  
egyesület, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
NSK, 
Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt., 
sportági szakszövetségek, 
sportegyesületek; 
kincstár 
 

Pályázati úton vagy 
egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés vagy 
kiadott támogatói 
okirat útján, 
lebonyolításról 
szóló megállapodás 
útján. 

előleg folyósítható 

egy összegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel, időarányosan 
vagy teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - igénybe vehető -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„64 351717 

  

Kiemelt 
sportegyesületek 
sportlétesítmény-

fejlesztéseinek 
támogatása 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a kiemelt 
budapesti sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztései 
elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér, a 
kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét a 
sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító 
fejlesztésekkel, illetve a beruházási programok 
megvalósításával összefüggő egyéb sportlétesítmény-
fejlesztéssel kapcsolatos költségek. 
A lebonyolítási feladatokra legfeljebb a tárgyévi 
előirányzat 4%-a használható fel.  
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra is. 

NSK; 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.  
Sportági szakszövetségek; 
Sportegyesületek; 
Helyi önkormányzat 
Gazdasági társaság, 
NFM Igazgatás 
kincstár 
 
A támogatás teljes összege vagy 
bizonyos része a támogatott 

Egyedi döntéssel, 
és a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján, 
lebonyolításról 
szóló megállapodás 
útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő 
 kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - igénybe vehető -” 
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33. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 65. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 
34. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65a. sorral egészül ki: 
 

 
35. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65b. sorral egészül ki: 

tevékenység megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül az NFM 
és a Támogatott között megkötött 
szerződésnek megfelelően 
harmadik személy által is 
felhasználható. 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„65 351728 

  

Kiemelt 
sportegyesületek 
sportlétesítmény 
fenntartásának és 
üzemeltetésének 

támogatása 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az egyes 
kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési 
elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. 
évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő 
kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) 
Korm. határozat alapján a kiemelt sportegyesületek 
vagyonkezelésében, üzemeltetésébe vagy használatában 
lévő, illetve vagyonkezelésébe, üzemeltetésébe vagy 
használatába kerülő sportcélú ingatlanok fenntartásával 
összefüggő költségek. 
A lebonyolítási feladatokra legfeljebb a tárgyévi 
előirányzat 4%-a használható fel. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra is. 

NSK; 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.  
sportági szakszövetségek; 
sportegyesületek;  
gazdasági társaság; 
NFM Igazgatás 
kincstár 
 
A támogatás teljes összege vagy 
bizonyos része a támogatott 
tevékenység megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül az NFM és 
a Támogatott között megkötött 
szerződésnek megfelelően 
harmadik személy által is 
felhasználható. 

Egyedi döntéssel, 
és a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján, 
lebonyolításról 
szóló megállapodás 
útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - igénybe vehető -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„65a 358540 

  

Balatonfüredi FINA 
rendezvény támogatása 

Az előirányzat fedezetül szolgál a Balatonfüreden 
megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges 
beruházások megvalósítására. 
Az előirányzat biztosítja továbbá a beruházás 
megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által 
szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra.    

Balatonfüred Város 
Önkormányzata, 
NFM Igazgatás, 
kincstár 

Egyedi döntéssel a 
kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„65b 358551 
  Egyes városi 

infrastruktúra-elemek 
Az előirányzat fedezetül szolgál a városi infrastruktúra-
elemek megújítását szolgáló egyes beruházások 

Budapest Főváros 
Önkormányzata, 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt előleg folyósítható egyösszegű vagy 

részletekben történő - beszedési 
megbízás - - -” 
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36. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65c. sorral egészül ki: 
 

 
37. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65d. sorral egészül ki: 
 

 
38. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65e. sorral egészül ki: 

 

megújítása megvalósításához. 
Az előirányzat biztosítja továbbá az előirányzat 
kezelésével kapcsolatban a beruházás megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén 
kötendő szakértői szerződések fedezetét. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az 
NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és 
kincstári díjakra. 

Budapest Főváros XIII. kerület 
Önkormányzata, 
NFM Igazgatás, 
kincstár 

kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„65c 359406   

A XIV. Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál 
megrendezésével 

összefüggő 
infrastrukturális 

fejlesztések 

Az előirányzat támogatást nyújt a XIV. Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezéséhez szükséges 
infrastrukturális beruházások és fejlesztések 
megvalósításával összefüggő építési munkák és egyéb 
kapcsolódó költségek finanszírozására. 
Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén 
kötendő szakértői szerződések fedezetét.  
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékekre és kincstári díjakra. 

Széchenyi István Egyetem, 
NFM Igazgatás, 
kincstár 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - - -" 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„65d 360440  Budakalász Város Önkormányzat 
iskolaberuházás 

Az előirányzat fedezetet biztosít Budakalász városban 
megvalósuló 16 tantermes iskola és a kapcsolódó 
tornaterem megépítésére, az M0 autóút káros környezeti 
hatásainak csökkentése érdekében - különös tekintettel, 
de nem kizárólagosan - út- és járdaépítésére, park és 
zöldfelület fejlesztésére, valamint rekreációs célokra. 
Az előirányzat biztosítja a projekt megvalósításához 
kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén 
kötendő szakértői szerződések fedezetét, valamint a 
Kedvezményezettnek – a projekt megvalósításával 
összefüggő – költségeit. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra. 

Budakalász Város 
Önkormányzata, 
NSK, 
NFM Igazgatás, 
helyi önkormányzat,  
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv,  
civil szervezet,  
egyesület, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt., 
kincstár 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján 
vagy támogatói 
okirat útján 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

- beszedési 
megbízás - igénybe vehető -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 
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39. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 84. sora helyébe a következő sor lép: 

„65e 361051   Balatonfüredi parkoló 
fejlesztés 

Az előirányzat finanszírozza a XVII. Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság sikeres 
megvalósításához kapcsolódó balatonfüredi parkolók 
építését, fejlesztését. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra. 

Balatonfüred Város 
Önkormányzata 
NFM Igazgatás 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben 
történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás -. - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„84 302791 

 

Épületenergetikai és 
energiahatékonysági 

célelőirányzat 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása az egy- vagy 
többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, 
egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő 
energiahatékonyságot növelő beruházásokra, az alacsony 
energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének 
ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot 
növelő, energia-megtakarítást eredményező 
beruházásokra, mintaprojektek támogatására, valamint 
zöldgazdaság-fejlesztéssel és energetikával összefüggő 
hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételhez 
szükséges – az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját 
forrásnak nem minősülő – források finanszírozására. 
1. Az előirányzatból a következő tevékenységek 
finanszírozhatók: 
a) épületenergia-hatékonyság növelése, 
b) alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások, 
középületek építésének támogatása, 
c) lakóépületek, lakások, középületek utólagos 
hőszigetelési feladatai, homlokzatok és födémek 
utólagos hőszigetelése, épületgépészeti rendszerei, 
épület-villamos rendszerei korszerűsítésének, 
felújításának támogatása, 
d) nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje, 
e) megújuló energia felhasználásának növelése 
lakóépületen, középületen történő beruházással, 
f) megújuló energiafelhasználás növelése, hagyományos 
energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való 
helyettesítésére irányuló beruházások az 
energiatermelésre, -tárolásra, -szállításra és a hálózatba 
való esetleges visszatáplálásra, 
g) hőleadók egyedi szabályozásához szükséges 
berendezések, termosztatikus szelepek lakásonkénti 
beszerelése, ennek keretében 
ga) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az 
épület hőfogyasztásának lakásonkénti 
költségmegosztására alkalmas mérőeszközök 
lakásonkénti beszerelése, 
gb) a lakóépület közös tulajdonban álló fűtési 
rendszerének, középület fűtési rendszerének az 
átalakítása strangszabályozók beépítésével vagy 
cseréjével, egycsöves fűtési rendszer átalakításával a 
hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, egycsöves 
fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer 
kialakítása, 
h) energia-megtakarítással járó beruházások és azok 
előkészítésének támogatása, 
i) energiatakarékossági szemlélet kialakításának 
támogatása, 
j) európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai 
mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve 
hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez 
szükséges – az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját 
forrásnak nem minősülő – forrás, valamint a nyertes 
projektek végrehajtásához szükséges költségek 

magánszemély, 
társasház, 
lakás-szövetkezet, 
települési önkormányzat,  
nemzetiségi önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
egyházi jogi személy, 
NFSI Kft. 

Pályázat vagy 
egyedi döntés 
alapján kötött 
támogatási 
szerződés vagy 
kiadott támogatói 
okirat útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan vagy 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 
 
____________________ 
 
Vállalkozási szerződés 
Megbízási szerződés 
Hazai társfinanszírozási, 
illetve partnerségi 
megállapodás útján 

- beszedési 
megbízás NFSI Kft. - -” 
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40. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 
41. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 87. sora helyébe a következő sor lép: 

finanszírozása a következő témakörökben: 
ja) regionális energiakoncepciók, stratégiák kialakítása, 
összehasonlítása, 
jb) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági 
társadalmi szemléletformálás, 
jc) Magyarországon megvalósuló környezetbarát 
technológiai fejlesztés, innováció, megújuló és alternatív 
energia hasznosítása, energiahatékonyság növelése, 
jd) zöldgazdaság-fejlesztéssel, energetikával összefüggő 
tudásmegosztás, legjobb nemzetközi gyakorlatok 
átvétele, standardok kialakítása. 
2. Az előirányzat fedezetet nyújt az 1. pont h)–j) alpontja 
szerinti tevékenységek ellátásához, amelynek feltételeit 
az erre vonatkozó támogatási, vállalkozási, megbízási, 
hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás 
tartalmazza. 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„86 241045 

  

Lakóépületek és környezetük 
felújításának támogatása 

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az 
öntött, a vasbetonvázas és az egyéb előre gyártott 
technológia felhasználásával épült lakóépület 
energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő 
támogatás nyújtása. 
Az előirányzatból az alábbi tevékenységek 
finanszírozhatók: 
a) utólagos hőszigetelési feladatok és épületgépészeti 
rendszerek korszerűsítésének, felújításának, 
b) megújuló energiafelhasználás növelésének, 
c) egycsatornás gyűjtő kémények korszerűsítésének, 
felújításának, 
d) energia megtakarítással járó beruházások és azok 
előkészítésének 
pályázati úton történő támogatása, valamint  

e) a támogatást biztosító pályázati rendszer 
működtetésének  
költségei. 

magánszemélyek, 
önkormányzatok, 
NFSI Kft. 
Az NFSI Kft. részére kizárólag 
az előirányzat működtetésre 
elkülönített forrásból nyújtható 
támogatás. 

Az F:86 mező a), 
b), c) és d) 
pontjában foglalt 
tevékenységek 
esetében pályázat 
vagy egyedi döntés 
alapján kötött 
támogatási 
szerződés útján 
nyújtható. 
 Az F:86 mező e) 
pontjában foglalt 
tevékenység 
esetében a kijelölt 
kezelő szervvel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás NFSI Kft. - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„87 300657 

  

Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai 

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a következő 
célokra: 
a) épületenergiahatékonyság növelése, 
b) megújuló energia felhasználásának növelése, 
c) távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése, 
d) alacsony energiafelhasználású épületek építésének 
elősegítése, 
e) világítási és közvilágítási rendszerek 
energiahatékonyságot növelő modernizációja, 
f) nyelők létesítésének elősegítése, 
g) a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-
csökkentés, 
h) környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási 
gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere 
támogatása, amennyiben az költséghatékony módon 
igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú 

Az F:87 mező 1. és 2. 
pontjában foglalt 
tevékenységek esetében ha 
nemzetközi szerződés eltérően 
nem rendelkezik - belföldi 
székhelyű gazdasági társaság, 
külföldi székhelyű vállalkozás 
magyarországi fióktelepe, 
egyéni vállalkozó, társasház-
közösség, valamint természetes 
személy. 
 
Az F:87 mező 3. pontjában 
foglalt tevékenységek esetében 
az NFSI Kft. 
Az NFSI Kft. részére kizárólag 

Az F:87 mező 1. és 
2. pontjában foglalt 
tevékenységek 
esetében pályázat 
vagy egyedi döntés 
alapján kötött 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói okirat 
útján nyújtható. 
 
Az F:87 mező 3. 
pontjában foglalt 
tevékenységek 
esetében a kijelölt 
kezelő szervvel 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás NFSI Kft. - -” 
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42. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 
43. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 119. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 
44. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 122. sora helyébe a következő sor lép: 

távra, illetve 
i) egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása. 
2. Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzintézet 
között létrejött hitelszerződésben meghatározott 
futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre 
nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat 
100%-át is elérheti, figyelemmel az Atr.-ben 
meghatározott támogatási intenzitásra. 
3. Az előirányzat legfeljebb 5%-ig felhasználható az 
előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei 
beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának 
ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a 
bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a Vevővel kötött 
szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a 
pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért 
kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint 
jogszabályban meghatározott követelmények 
teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú 
értékeltetésére (auditáltatására). 

az előirányzat működtetésre 
elkülönített forrásból nyújtható 
támogatás. 

kötött támogatási 
szerződés útján. 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„99 344862   

Budapest Hidegkuti 
Nándor Stadion 

labdarúgó 
sportlétesítmény-

fejlesztése 

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti 
Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Hidegkuti 
Nándor Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok 
ellátásához. Az előirányzat biztosítja a projekt 
megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által 
szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós 
illetékre és kincstári díjakra. 

Magyar Testgyakorlók Köre 
NFM Igazgatás 
kincstár 
Gazdasági társaság 
Egyesület 
A támogatás teljes összege 
vagy bizonyos része a 
támogatott tevékenység 
megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül az NFM 
és a Támogatott között 
megkötött szerződésnek 
megfelelően harmadik személy 
által is felhasználható. 

Egyedi döntéssel, 
és a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján, 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
 kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„119 345017  Szigetszentmiklós labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése 

Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti 
Stadionfejlesztési Programmal összhangban az SZTK-
Erima Regionális Utánpótlás Centrum fejlesztésével 
összefüggő feladatok ellátásához. 

Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata 

Egyedi döntéssel és 
a kijelölt 

kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés útján. 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 

(Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 
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45. Hatályát veszti az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 71. sora.  
 
46. Hatályát veszti az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 82. sora.  
 
47. Hatályát veszti az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 112. sora.  

2. melléklet a        /2016.      NFM rendelethez 
 
1. Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki: 
 

 (Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím
-név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„4 349362    
Az MFB Zrt. 
működésének 
támogatása 

Az előirányzat célja az állam nevében történő 
tulajdonosi joggyakorlással járó feladatok - mint 
közfeladat - MFB Zrt. általi ellátásának támogatása a 
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
2001. évi XX. törvény 3. § (12) bekezdésének 
megfelelően. 

MFB Zrt. 

jogszabály vagy - 
egyedi döntés 

alapján, a kijelölt 
kedvezményezet 
részére kiadott 

támogatói okirattal, 
alapítói határozattal 

előleg folyósítható 

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - 
időarányosan 

- beszedési 
megbízás - - -” 

 
2. Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 5.-6. sorral egészül ki: 
 

 (Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím
-név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

„5 349328   

Az MFB Zrt. rábízott 
vagyonába tartozó 

tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

          

6 349384    

Az MFB Zrt. 
rábízott 

vagyonához 
kapcsolódó 
tanácsadói, 

értékbecslői, 
jogi 

képviseleti 
kiadások 

Az előirányzat célja az MFB Zrt. rábízott 
vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslési, 
jogi képviseleti kiadások finanszírozása. 

gazdasági társaság 
(az MFB Zrt. rábízott 
vagyonának tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
szállítók) 

- - 

- 

- - MFB Zrt. - -” egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel  
megbízási,  

vállalkozási, felhasználási 
vagy letétkezelési 
szerződés útján 

 
 
 

„122 357373  Kültéri sportparkok fejlesztése 

Az előirányzat célja kültéri sportparkok fejlesztésének 
támogatása. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
tájékoztató kiírásával, kezelésével, egyedi 
támogatásokkal kapcsolatos szakértői feladatok 
ellátására, az NSK költségeire, valamint a 
felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő 
pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra is. 

 helyi önkormányzatok; 
NFM Igazgatás; 
NSK; 
Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt.;  
egyházi jogi személyek; 
egyházi intézmények; 
civil szervezetek; 
egyesületek; 
gazdasági társaságok; 
költségvetési szervek; 
kincstár 

Kérelem alapján 
egyedi döntéssel és 
a kijelölt 
kedvezményezettel 
kötött támogatási 
szerződés vagy 
kiadott támogatói 
okirat útján, 
lebonyolítási 
megállapodás, 
útján.  

előleg folyósítható 

egy összegű kifizetéssel 
vagy részletekben történő 
kifizetéssel, időarányosan 
vagy teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítás útján 

- beszedési 
megbízás - igénybe vehető -” 

megbízási szerződés 
útján 
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3. Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki: 
 

 (Áht 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím
-név 

Jogcímcsop. 
név 

Jogcím- 
név 

Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

7 349373    

Az MFB Zrt. 
rábízott 

vagyonába 
tartozó 

társaságok 
tőkeemelése 

Az előirányzat célja az MFB Zrt. rábízott vagyonába 
tartozó társaságok tőkeemelésének rendezése. 

Az MFB Zrt. rábízott 
vagyonába tartozó gazdasági 
társaságok 

tőkeemelés - 

 

- - MFB Zrt. - -” 

alapítói határozat 
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A nemzeti fejlesztési miniszter 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelete
a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott 
támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 10. pontjában,
a 7–8. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  Az  e  rendeletben előírt műszaki követelményeket azon megújuló energiaforrásból energiát termelő rendszerek 
esetében kell alkalmazni, amelyek beszerzése, működtetése, üzemeltetése hazai vagy európai uniós támogatási 
forrásból valósul meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
 1. apríték kazán: szilárd biomassza alapanyagú apríték elégetésével hőenergiát előállító berendezés;
 2. biomassza, valamint biogáz tüzelésű hőenergia-termelő berendezés: biomasszából vagy biogázból tüzeléssel 

vagy közvetlenül más kémiai, fizikai eljárással hőenergiát előállító berendezés;
 3. biomassza, valamint biogáz tüzelésű energiatermelő berendezés: biomasszából vagy biogázból tüzeléssel vagy 

közvetlenül más kémiai, fizikai eljárással hő- és villamos energiát előállító berendezés;
 4. faelgázosító kazán: a  hasábfa fűtőanyag hevítését és elgázosítását követően keletkező fagáz szabályozott 

körülmények között történő elégetésével hőt előállító, biomassza alapú energiatermelő berendezés;
 5. helyiségfűtő hőszivattyús berendezés: olyan hőfejlesztő berendezés, amely vízalapú központi fűtési rendszert 

lát el hővel a kívánt beltéri hőmérséklet zárt térben, épületben, lakóházban vagy helyiségben való elérése és 
fenntartása érdekében, és amely egy vagy több hőfejlesztő berendezést foglal magába;

 6. hőszivattyús vízmelegítő: olyan vízmelegítő, amely a  levegőből, a vízből vagy a talajból nyert környezeti hőt 
használja kizárólag meleg ivó- vagy szanitervíz fűtésére;

 7. kombinált hőszivattyús berendezés: helyiségfűtő berendezés, amely meleg ivó- vagy szanitervíz adott 
időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, és külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

 8. kristályos napelem: vízmentesre kialakított nagy tisztaságú kristályos cellákból összeállított napelem;
 9. napelem: olyan félvezető eszköz, amely a  nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a  fényelektromos 

jelenség segítségével;
10. napkollektor: a napsugárzás energiáját közvetlenül hőenergiává alakító eszköz;
11. pellet kazán: ipari tömörítési eljárással biomassza alapanyagokból készített, 25 milliméternél nem nagyobb 

átmérőjű fűtőanyag eltüzelésével hőenergiát előállító biomassza energiatermelő berendezés;
12. sík kollektor: olyan napkollektor, amely egy hőszigetelő dobozszerkezetbe épített sík hőelnyelő felületre 

erősített csőrendszer, és aminek felszínét különböző, a sugárzást áteresztő burkolattal fedik;
13. standard mérési körülmények: a  hőszivattyús fűtőberendezések mért hőteljesítményének, szezonális 

helyiségfűtési hatásfokának, vízmelegítési hatásfokának és hangteljesítményszintjének átlagos éghajlati 
viszonyok melletti megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;

14. szezonális jóságfok: a  különböző technológiájú hőszivattyúk által szolgáltatott energia megújuló 
energiaforrásokból származó részének a  2009/28/EK európai parlamenti es tanácsi irányelv 5.  cikke szerinti 
számításában a  tagállamokat segítő iránymutatás megállapításáról szóló 2013. március 1-i 2013/114/EU 
bizottsági határozat szerinti érték;

15. távfelügyelet: berendezések által generált riasztási események megfigyelése és fogadása;
16. vákuumcsöves kollektor: minden olyan napkollektor, ami a  konvektív hőveszteséget vákuum segítségével 

csökkenti;
17. vékonyrétegű napelem: vékonyréteg-technológiával előállított napelem.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a  villamos energiáról szóló törvény, a  megújuló energia 
közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású 
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gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvény és ezek végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint kell 
értelmezni.

3. A műszaki követelményekre vonatkozó szabályok

3. § (1) A  támogatást igénylő villamosenergia-termelő a  támogatás igénybevételéhez köteles a  termelőegységek hálózati 
csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 2016. április  14-i 
2016/631/EU bizottsági rendeletben, továbbá a  villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó Elosztói 
Szabályzatban és Üzemi Szabályzatban meghatározott csatlakozási feltételekre vonatkozó követelményeknek 
megfelelni.

 (2) Megújuló energiaforrásból energiát termelő rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez szükséges támogatás 
kizárólag abban az esetben nyújtható, ha teljesülnek
a) biomassza, valamint biogáz tüzelésű hőenergia-termelő berendezés esetében az 1. melléklet;
b) hőszivattyúval termelt megújuló energia hasznosítása esetében a 2. melléklet;
c) napenergia termikus célú hasznosítása esetében a 3. melléklet;
d) napenergia villamosenergia-termelés céljából történő hasznosítása esetében a 4. melléklet;
e) szélenergia villamosenergia-termelés céljából történő hasznosítása esetében az 5. melléklet;
f ) vízenergia villamosenergia-termelés céljából történő hasznosítása esetében a 6. melléklet;
g) biomassza, valamint biogáz tüzelésű energiatermelő berendezés esetében a 7. melléklet;
h) geotermikus energia villamosenergia-termelés céljából történő hasznosítása esetében a 8. melléklet
szerinti műszaki követelmények.

 (3) A  beruházási támogatásra, valamint beruházási támogatásnak nem minősülő egyéb támogatás keretében 
a  támogatás igénybevételére vonatkozó pályázati kiírásban az  (1)  bekezdésben meghatározott követelményeknél 
szigorúbb feltételek is előírhatók.

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

5. §  Ez  a  rendeletet a  hatálybalépését követően meghirdetett pályázati kiírások és nem pályázati kiírás keretében 
benyújtásra kerülő támogatási kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

6. §  Ez  a  rendelet a  megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a  2001/77/EK és  
a  2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (2) és (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

7. §  A  megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) 
NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez  a  rendelet a  megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a  2001/77/EK és 
a  2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK 
európai parlamenti és a  tanácsi irányelv 2.  cikk a), b), d), f ) és l)  pontjának, 5–11.  cikkének, 14.  cikk (1)–(2) és  
(5)–(6) bekezdésének, 22. cikkének, I., II. és VII. mellékletének való megfelelést szolgálja.”

8. §  Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés 3a. pontja, 7/B. §-a és 8. § (1a) bekezdése.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Biomassza, valamint biogáz tüzelésű hőenergia-termelő berendezésre vonatkozó műszaki 
követelmények

 1. Hatásfok követelmények:
1.1. A kazán névleges hőteljesítményéhez tartozó hatásfok legalább 85%.
1.2. A  hatásfok igazolása a  felhasználandó tüzelőanyag és a  működtetés jellemző adatainak figyelembevétele 

mellett értendő.
 2. Egyéb követelmények:

2.1. Faelgázosító kazán esetében:
2.1.1. hamutároló;
2.1.2. biztonsági termosztát;
2.1.3. túlfűtés elleni biztonsági szelep;
2.1.4. biztonsági hőcserélő 50 kW kimenő névleges hőteljesítmény felett.

2.2. Pellet kazán és apríték kazán esetében:
2.2.1. hamutároló;
2.2.2. automatikus adagoló;
2.2.3. pellet kazánnál automatikus begyújtás, apríték kazánnál automatikus begyújtás, illetve tűztartás;
2.2.4. fűtőanyag-tároló töltöttségi felügyelete, vagy figyelőablak;
2.2.5. biztonsági termosztát;
2.2.6. túlfűtés elleni biztonsági szelep;
2.2.7. biztonsági hőcserélő 50 kW kimenő névleges hőteljesítmény felett;
2.2.8. automatikus kazántisztítás (rostély és füstjárat);
2.2.9. külön primer és szekunder levegőszabályozás;
2.2.10. teljesítmény szabályozás legalább 3 fokozatban, vagy fokozat nélküli vezérlés;
2.2.11. a fűtőanyag boltozódását gátló berendezés;
2.2.12. a fűtőanyag-tároló felé a visszaégést gátló műszaki megoldás.

2.3. Nem háztartási célú felhasználás esetén rendelkezik a  névleges teljesítményhez tartozó égéstermék 
kibocsátásra vonatkozó értékek akkreditált vizsgáló laboratórium által igazolt dokumentációjával, amely 
tartalmazza az alábbiakat:
2.3.1. szilárd égéstermék tömegáram;
2.3.2. maximális füstgázhőmérséklet;
2.3.3. füstgáz áramlási sebessége;
2.3.4. füstgázcsonk átmérője;
2.3.5. füstgáz koncentráció tartalma, oxigén, CO2, NOx, és CO, valamint a  szilárd részecske koncentráció 

tartalma;
2.3.6. füstgáz térfogatáram (m3/h).

2.4. A  szilárd biomasszával működő kazánok levegőbe történő por (szilárd anyag) kibocsátása nem haladhatja 
meg 1–5 MWth közötti névleges bemenő hőteljesítmény esetén az  50 mg/m3, 5–20 MWth közötti névleges 
bemenő hőteljesítmény esetén a 30 mg/m3, 20 MWth-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítmény esetén 
a 20 mg/m3 értéket. A por kibocsátási értékek 273,15 °K hőmérsékletű és 101,3 kPa nagyságú nyomású száraz 
füstgázra vonatkoznak, 6%-os vonatkoztatási oxigéntartalom mellett. Az 1 MW-nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezéseknek meg kell felelniük a  2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 2015. április 28-i 2015/1189/EU Bizottsági rendelet II. melléklet 1. és 2. pontban 
meghatározott követelményeknek.

2.5. Rendelkezik a gyártó által kiállított, a berendezés teljesítményére vonatkozó nyilatkozattal.
2.6. Rendelkezik telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatóval.
2.7. 1 MW együttes kimenő névleges hőteljesítmény felett távfelügyeleti rendszerbe kapcsolás kötelező, melynek 

műszaki bemutatása, igazolása szükséges.
2.8. 500 kW feletti kimenő névleges hőteljesítmény felett a kazán automatikus kihamuzó rendszerrel rendelkezik.
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2. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Hőszivattyúval termelt megújuló energia hasznosításának műszaki követelményei

 1. Jóságfok és hatásfok követelmények
1.1. Szezonális jóságfok és vízmelegítési hatásfok minimum értékei, a  használat jellege és az  energiaforrás 

függvényében:
A B C D E

1.

Használat jellege

Hőszivattyú

2.
Meghajtás

Energiaforrás-hőelosztó közeg

3. Levegő-víz Talaj-víz Víz-víz 

4.

Közepes hőmérsékletű:  
50 °C feletti előremenő fűtési 
hőmérsékletű rendszerek 
esetében 55 °C-ra megadott 
SCOP szezonális fűtési 
jóságfok érték

Villamos meghajtású 
berendezés (SCOP 
szezonális fűtési 
jóságfok érték)

3,1 3,5 3,5

5.

Alacsony hőmérsékletű: 
50 °C vagy annál kisebb 
előremenő fűtési 
hőmérsékletű rendszerek 
esetében 35 °C-ra megadott 
SCOP szezonális fűtési 
jóságfok érték

3,3 3,8 3,8

6.

Közepes hőmérsékletű: 50 °C 
feletti előremenő fűtési 
hőmérsékletű rendszerek 
esetében 55 °C-ra 
megadott SPER szezonális 
primerenergia-hányados 

Gázüzemű 
berendezés jóság 
foka (SPER szezonális 
primerenergia-
hányados)

1,24 1,4 1,4

7.

Alacsony hőmérsékletű: 
50 °C vagy annál kisebb 
előremenő fűtési 
hőmérsékletű rendszerek 
esetében 35 °C-ra 
megadott SPER szezonális 
primerenergia-hányados 

1,32 1,52 1,52

8.
Kizárólag használati 
melegvizet előállító 
berendezések

Meghajtástól 
függetlenül (ηwh érték)*

1,04 1,4 1,04

9.

Kombinált helyiségfűtő és 
használati melegvíz-készítő 
berendezések melegvíz-
készítési funkciója

Meghajtástól 
függetlenül (ηwh érték)**

0,85 0,85 0,85

 * A hőszivattyús vízmelegítő berendezések vízmelegítési hatásfoka (ηwh) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a  vízmelegítők, a  melegvíz-tároló tartályok, valamint a  vízmelegítőből és napenergia-készülékből 
álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2013.  február 18-i 
812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 812/2013/EU bizottsági rendelet) 
VIII. melléklet 3. pontja szerint meghatározott érték.

 ** A helyiségfűtő hőszivattyús berendezések, valamint a  kombinált hőszivattyús berendezések vízmelegítési 
hatásfoka (ηwh) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált 
fűtőberendezések, a  helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló 
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csomagok, valamint a  kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből 
álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2013. február 18-i 
811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 811/2013/EU bizottsági rendelet) 
VII. melléklet 5. pontja szerint meghatározott érték.

 2. Berendezésre vonatkozó követelmények
2.1. A  811/2013/EU bizottsági rendelet vagy a  812/2013/EU bizottság rendelet hatálya alá tartozó, legfeljebb 

70  kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő hőszivattyús berendezések és kombinált hőszivattyús 
berendezések, valamint a  legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű hőszivattyús vízmelegítők rendelkeznek 
a  berendezésre vonatkozó, a  rendeletekben meghatározott Energiacímkékkel és Adatlapokkal. A  SCOP 
szezonális fűtési jóságfok, a  SPER szezonális primerenergia-hányados és ηwh értékek tekintetében 
az  adatlapon szereplő, standard mérési körülményeken megadott értékek a  mérvadóak energiaforrástól és 
a használat jellegétől függően.

2.2. A  811/2013/EU biztossági rendelet vagy a  812/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó 
berendezések rendelkeznek az EN 14825 szabvány szerint számított SCOP szezonális fűtési jóságfok tényezőt 
tanúsító, független tanúsító intézet által kiállított tanúsítással. A  SCOP szezonális fűtési jóságfok, SPER 
szezonális primerenergia-hányados értékek tekintetében a  tanúsításban megjelölt értékek a  mérvadóak 
az energiaforrástól függően.

2.3. Talaj-víz és víz-víz hőszivattyús berendezések alkalmazása esetén az éves hőenergia igényeket min. 65%-ban 
a hőszivattyúnak kell biztosítania.

2.4. Levegő-víz hőszivattyús berendezések alkalmazása esetén az  éves hőenergia igényeket min. 50%-ban 
a hőszivattyúnak kell biztosítania.

2.5. A  helyiségfűtő hőszivattyús berendezések és kombinált hőszivattyús berendezések működési tartománya 
igazodjon az  MSZ 04-140/3-87 szabvány szerinti, vagy ezzel egyenértékű számítással meghatározott magyar 
éghajlati viszonyokhoz, a  fűtési rendszer tervezett hőmérsékletéhez, valamint a  használat jellegéhez. 
A  berendezésnek a  használat tényleges helyén a  szabvány szerinti méretezési külső hőmérsékleten is 
üzemelnie kell.

2.6. A  hőszivattyús vízmelegítők kivételével a  berendezéseknek gyárilag rendelkeznie kell, vagy fel kell 
azokat szerelni a  2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  helyiségfűtő berendezések és 
a  kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU bizottsági rendeletnek és a  2010/30/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a  helyiségfűtő berendezések, a  kombinált fűtőberendezések, a  helyiségfűtő 
berendezésből, hőmérsékletszabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint 
a  kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok 
energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 811/2013/EU bizottsági 
rendelet végrehajtása keretében kiadott 2014. július 3-i 2014/C 207/02 bizottsági közleményben 
meghatározott, II-III. vagy V-VIII. osztályokba tartozó időjárás-kompenzációs hőmérséklet-szabályzóval, mely 
a berendezés áramlási hőmérsékletét szabályozza a külső hőmérséklet figyelembevételével. Az alkalmazott 
szabályzónak rendelkeznie kell a gyártó által kiadott osztálybesorolás tanúsítással.

 3. Egyéb követelmények
3.1. Kizárólag víz közvetítőközeggel működő fűtési rendszerre való csatlakozás támogatható.
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3. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Napenergia termikus hasznosítására vonatkozó műszaki követelmények

 1. Fajlagos energiatermelési követelmények
1.1. Az éves megtermelt energia

1.1.1. sík kollektor esetében nagyobb, mint 550 kWh/m2;
1.1.2. vákuumcsöves kollektor esetében nagyobb, mint 650 kWh/m2.

 2. Berendezésre vonatkozó követelmények
2.1. Rendelkezzen az alábbi minősítések valamelyikével:

2.1.1. Solar Keymark;
2.1.2. DIN-CERTO.

2.2. Hőmérséklettűrés: –50 °C-tól +180 °C-ig +/– a környezeti hőmérséklet.
2.3. A tárolt víz hőmérséklete legfeljebb 95 °C.
2.4. Automatikus rendszervezérléssel rendelkezik.
2.5. Az  MSZ EN 12975-1 szabvány napkollektorokra vonatkozó előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki 

követelményeknek megfelel.
2.6. Az  MSZ EN 12976-1 szabvány napenergia hasznosító rendszerekre vonatkozó előírásainak vagy azzal 

egyenértékű műszaki követelményeknek megfelel.
2.7. Rendelkezik a gyártó által kiállított, a berendezés teljesítményére vonatkozó nyilatkozattal.
2.8. Rendelkezik telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatóval.

4. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Napenergia villamosenergia-termelés célú hasznosítása esetére vonatkozó műszaki követelmények

 1. Hatásfok követelmények (minimális)
1.1. kristályos napelem: 15%;
1.2. vékonyrétegű napelem: 7%.

 2. Berendezésekre vonatkozó követelmények
2.1. A  napelem megfelel az  MSZ EN 61730 szabványsorozat előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki 

követelményeknek, továbbá
2.1.1. az  MSZ EN 61215 szabvány előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki követelményeknek 

kristályos napelem esetén;
2.1.2. az  MSZ EN 61646 szabvány előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki követelményeknek 

vékonyrétegű napelem esetén.
2.2. A fotovillamos rendszerhez telepített invertereknek meg kell felelniük az MSZ EN 62116 szabvány előírásainak 

vagy azzal egyenértékű műszaki követelményeknek;
2.3. A napelemes rendszer létesítésére, ellenőrzésére és dokumentálására vonatkozóan meg kell felelni az alábbi 

szabványok előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki követelményeknek:
2.3.1. MSZ HD 60364-7-712,
2.3.2. MSZ HD 60364-6,
2.3.3. MSZ EN 62446.

2.4. Biztosítani kell legalább negyedórás időfelbontású, termelt és a hálózati csatlakozási ponton kiadott energia 
mérések elkülönített kialakítását, aminek alkalmasnak kell lennie az  elszámolási és valós idejű termelés 
figyelésére.

2.5. Rendelkezik telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatóval.
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5. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Szélenergia villamosenergia-termelés céljából történő hasznosításának műszaki követelményei

 1. Csúcskihasználási óraszám követelmények
1.1. Az  éves csúcskihasználási óraszám 50 kW feletti névleges toronyteljesítmény esetén meghaladja  

a 2500 óra/év értéket;
1.2. Az 1.1. pontban szereplő éves csúcskihasználási óraszám értékét a következő módon kell kiszámítani:

𝑡𝑡𝑡𝑡 = é  [óra/év] 

 1.3. Az 1.2. pontban foglalt képlet alkalmazásában:
1.3.1. tsz: csúcskihasználási óraszám;
1.3.2. Eév: éves megtermelt energia (kWh/év);
1.3.3. PBT: beépített névleges teljesítmény (kW).

 2. Berendezésre vonatkozó követelmények
2.1. Kialakítása az  MSZ EN 61400-1 szabvány előírásai vagy azzal egyenértékű műszaki követelmények szerint 

történt.

6. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Vízenergia villamosenergia-termelés céljából történő hasznosításának műszaki követelményei

 1. Hatásfok követelmények
1.1. A vízturbina mechanikai hatásfoka: legalább 85%.
1.2. A vízturbina 1.1. pontban szereplő mechanikai hatásfokát a következő képlet szerint kell kiszámítani:

η =
P

ρ ∗ g ∗ Q ∗ H  
 

 
1.3. Az 1.2. pontban foglalt képlet alkalmazásában:

1.3.1. η: a turbina mechanikai hatásfoka;
1.3.2. P: a vízturbina hasznos teljesítménye (a turbina a kimenő tengelyén átadott teljesítmény);
1.3.3. ρ * g * Q * H: a vízturbina bevezetett teljesítménye (a folyadék által a turbinának átadott teljesítmény).

1.4. Az 1.3.3. pontban foglalt szorzat alkalmazásában:
1.4.1. ρ: a víz sűrűsége (kg/m3);
1.4.2. g: nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2);
1.4.3. Q: a turbinán időegység alatt átáramló víz-mennyiség (m3/s);
1.4.4. H: hasznosítható esésmagasság (m);
 ahol H=Hg– hny Hg= a geodetikus esés (m) és hny= berendezés hidraulikus vesztesége (m).

 2. Berendezésre vonatkozó követelmények
2.1. A  turbinalapát és a  „vezető lapátok” állásszögének vízesés és vízmennyiség függvényében történő 

fordulatszám tartása végett a turbinavezérlés rendelkezzen digitális szabályozással.
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7. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Biomassza, valamint biogáz tüzelésű energiatermelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények

 1. Hatásfok követelmények
1.1. A villamosenergia-termelés hatásfoka minimum:

A B

1. Tüzelőanyag típusa Hatásfok

2.
Száraz biomassza, beleértve a fát és más szilárd biomasszát, így a pelletet és 
a brikettet, a szárított fanyesedéket, a tiszta száraz fahulladékot, a diófélék héját, 
valamint az olajbogyó és más gyümölcsök magját

37%

3. Települési és ipari hulladék és megújuló/biológiailag lebontható hulladék 25%

4. Biogáz anaerob rothasztásból, hulladéklerakókból vagy szennyvízkezelésből 42%
1.2. Az  1.1.  pontban meghatározott hatásfok-érték az  erőműegység névleges hő- és villamosenergia-termelése 

esetén értendő az alábbi körülmények mellett:
1.2.1. 15 °C környezeti hőmérséklet;
1.2.2. 1,013 bar környezeti nyomás;
1.2.3. 60% relatív páratartalom.

1.3. A  biogázból vagy biomasszából villamos energiát előállító nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre 
alkalmas erőműegység hatásfok követelményeire a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt 
villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) 
GKM rendelet szerinti értékek irányadók.

8. melléklet az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelethez

Geotermikus energia villamosenergia-termelés céljából történő hasznosításának műszaki 
követelményei

 1. Hatásfok követelmények
1.1. Minimum energetikai hatásfok villamosenergia-termelés esetén, bármely alkalmazott hűtési 

technológiával: 10%.
1.2. Az  1.1.  pontban meghatározott hatásfokérték az  erőműegység névleges villamosenergia-termelése esetén 

értendő az alábbi körülmények mellett:
1.2.1. 15 °C környezeti hőmérséklet;
1.2.2. 1,013 bar környezeti nyomás;
1.2.3. 60% relatív páratartalom.

1.3. Az 1.1. szerinti energetikai hatásfokot a következő szerint kell meghatározni:

η = 100 ∗
𝑃𝑃𝑃𝑃

m ∗ ∆h  
 

 
1.4. Az 1.3. pontban foglalt képlet alkalmazásában:

1.4.1. Pe: az erőműegység névleges villamos teljesítménye (kWe);
1.4.2. m ̇   : a geotermikus fluidum névleges tömegárama (kg/s);
1.4.3. Δh: a geotermikus fluidum kezdeti és végső entalpiájának különbsége (kJ/kg).
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, 
 teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 25/2016. (XII. 21.) AB határozata
mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról és a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú 
ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Czine Ágnes alkotmánybíró párhuzamos 
indokolásával, valamint dr. Balsai István, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Salamon László, dr. Schanda Balázs, dr. Stumpf 
István, dr. Szabó Marcel és dr. Szívós Mária alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

 1. Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja: mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn 
amiatt, hogy az  Országgyűlés az  egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt az  önhibán kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetére a támogatásra jogosultságot nem szabályozta.
Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy 2017. június hó 30. napjáig jogalkotói feladatát teljesítse.

 2. Az  Alkotmánybíróság a  Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására 
irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

 3. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt egyebekben visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. Az  indítványozó jogi képviselője útján az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: 
Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, melyben kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg 
a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítéletének alaptörvény-ellenességét és semmisítse meg azt. Álláspontja szerint 
a támadott ítélet az Alaptörvény 28. cikkének megsértésével csorbítja a XIX. cikk (1) bekezdésében deklarált szociális 
biztonsághoz való jogot. Hivatkozott továbbá az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésben foglalt egyéb helyzet szerinti 
diszkrimináció tilalmára is.

 [2] 2. Az indítványozót egyéni vállalkozói tevékenysége szüneteltetése idején, 2013. február 19-én benyújtott kérelmére 
a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége mint elsőfokú 
hatóság határozathozatal mellőzésével álláskeresőként nyilvántartásba vette, külön döntéssel pedig 49 napra 
terjedően megállapította álláskeresési járadékra való jogosultságát. A  járadék folyósítási idejének lejárta után 
kérelmére Győr Megyei Jogú Város Jegyzője foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapított meg számára.

 [3] Az elsőfokú hatóság – a 2014. február 19-én kelt Gy-02M/01/002592-5/2014. számú határozatában foglaltak szerint – 
a  NAV hivatalos adatszolgáltatási rendszerén keresztül értesült arról, hogy az  indítványozó egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkezett az  érintett időtartamban, ezért az  álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 
iránti eredeti kérelmet elutasította, megállapítva, hogy az  indítványozó nem minősül álláskeresőnek, mert kereső 
tevékenységet folytat. Határozatát a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi 
IV. törvényre (a továbbiakban: Flt.) 54. § (11) bekezdés a) pontjára és 58. § (5) bekezdés d) pontjának 4. alpontjára 
alapította.

 [4] Az indítványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be a  döntéssel szemben. A  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ mint másodfokú hatóság (a határozat szerint) 2014. február 19-én kelt 
GYM/01/511-1/2014. számú határozatában az  elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az  indokolásban foglaltak 
szerint az indítványozó ugyan szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét, de meg nem szüntette azt, így az Flt. 
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58. § (5) bekezdés e) pontja szerint külön törvény szerinti egyéni vállalkozónak, és mint olyan, kereső tevékenységet 
folytatónak minősül.

 [5] A másodfokú határozattal szemben az  indítványozó 2014. április 28-án keresetet nyújtott be a  bírósághoz arra 
hivatkozással, hogy az  egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése alatt az  egyéni vállalkozókról és az  egyéni 
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 18. § (3) bekezdés kifejezetten megtiltja a tevékenység 
gyakorlását, így nem folytatott, nem is folytathatott kereső tevékenységet. Az  ügyben eljáró Győri Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság a  2014. július 9-én kelt 6.K.27.164/2014/7. sorszámú ítéletével a  keresetet elutasította, 
megállapítva, hogy bár kereső tevékenységet a  releváns időszakban az  indítványozó nem folytatott és biztosítási 
jogviszonya is szünetelt, de egyéni vállalkozónak minősült, ugyanis a  nyilvántartásból nem törölték. A  bíróság 
hivatkozott arra is, hogy az álláskeresési ellátás célja a munkájukat önhibájukon kívül elveszítő személyek számára 
ellátás nyújtása, ezzel a  céllal ugyanakkor ellentétes lenne, ha az  egyéni vállalkozó saját döntésén múlna, hogy 
az ellátás érdekében szünetelteti-e vállalkozói tevékenységét.

 [6] A döntéssel szemben az  indítványozó a  Kúriához fordult. A  Kúria a  2015. február 11-én kelt Kfv.III.38.175/2014/3. 
számú ítéletével az  elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta. Az  ítélet indokolása szerint ugyan az  indítványozó 
valóban szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét, azonban ez  nem jelenti azt, hogy ettől kezdve egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező személynek kellett volna tekinteni, egyéni vállalkozói minőségét nem 
szüntette meg és a szünetelés tartama alatt is az Evtv. hatálya alá tartozott. Tévedett az  indítványozó, amikor arra 
hivatkozott, hogy az  Flt. 58.  § (5)  bekezdésében megjelölt külön törvénynek a  társadalombiztosítás ellátásaira 
és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.  törvényt 
(a  továbbiakban: Tbj.) tekintette, az  ugyanis az  Evtv. volt. Ezt követően a  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatala 2015. április 2-án kelt határozatában az  indítványozót a  jogalap nélkül felvett 
82 310 Ft álláskeresési ellátás visszafizetésére kötelezte.

 [7] 3. Az  indítványozó álláspontja szerint a  Kúria ítélete alaptörvény-ellenes. Hivatkozása szerint a  vállalkozói 
tevékenység önkéntes szüneteltetése nem önhiba, e  kérdést azonban az  eljáró hatóságok és bíróságok nem 
vizsgálták, rá sem kérdeztek. Az  Flt. 58.  § (5)  bekezdés d)  pontjának 1–5.  alpontjában az  álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel feltételei között kizáró okként nem szerepelteti a korábbi kereső jogviszony megszűnésének 
okát. Ezért az ilyen jogalkalmazás sérti az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdésében deklarált, a szociális biztonsághoz 
való alapjogát, amely magában foglalja az  önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a  támogatásra 
való jogosultságot. Mindemellett egyéb helyzet szerinti különbségtételt is megvalósít, pl. a  munkaviszony vagy 
az  egyéni vállalkozói státusz önkéntes megszüntetéséhez képest. Kiemeli továbbá, hogy egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal soha nem rendelkezett, annak megléte ugyanis az  egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 
és folytatásának nem feltétele, tehát az  a  NAV hivatalos adatszolgáltatási rendszerében – az  ítéletben foglaltakkal 
ellentétben – nem is szerepelhetett. Erre többször is hivatkozott, mind a  hatósági, mind a  bírósági eljárásban. 
Mindemellett tevékenység szünetelés idején az  igazolvány birtoklását az  Evtv. 18.  § (5)  bekezdése kizárja. Erre 
alapítottan kereső tevékenységet folytatónak sem lehetett volna minősíteni – különösen, hogy azt egyéni 
vállalkozóként az Evtv. 18. § (3) bekezdése kategorikusan megtiltja. Mindemellett az Flt. 58. § (5) bekezdés s) pontja 
az  egyéni vállalkozó fogalmának meghatározásánál Tbj. 4.  § b)  pontjára, illetve 5.  § (1)  bekezdés e)  pontjára utal, 
nem pedig az Evtv.-re. Az indítványozó kiemeli, hogy a Tbj. 4. § b) pont 1. alpontja szerint „egyéni vállalkozó az Evtv. 
szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, feltéve, hogy a  Tbj. 5.  § (1)  bekezdés 
e)  pontja szerint biztosított […], a  Tbj. 8.  § f )  pontja szerint azonban szünetel a  biztosítás az  egyéni vállalkozói 
tevékenység szünetelésének ideje alatt”, így az Flt. szerint nem minősült egyéni vállalkozónak, ekként pedig kereső 
tevékenységet folytatónak sem lehetett volna tekinteni. A  bíróságok ebből fakadóan önkényesen értelmezték 
a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a  Kúria ki sem tért arra, hogy miért nem a  Tbj. az  irányadó 
jogszabály. Az  Alaptörvény 28.  cikke kimondja, hogy a  jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy 
a józan észnek megfelelő célt szolgálnak. E követelménnyel az ítéletek ellentétesek.

II.

 [8] 1. Az Alaptörvénynek az indítvánnyal érintett rendelkezései:
„XV. cikk (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”
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„XIX.  cikk (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, 
betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén 
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.”
„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek 
és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”

 [9] 2. Az Flt. érintett rendelkezései:
„25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az  álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a  27.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik,
c)
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv 
sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.”
„54. § (11) Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként – kérelmére – azt a személyt veszi nyilvántartásba, aki
a) megfelel az 58. § (5) bekezdés d) pontjának 1–5. alpontjaiban meghatározott feltételeknek és
b) kötelezettséget vállal arra, hogy az állami foglalkoztatási szervvel a (9) és (10) bekezdés szerint
együttműködik.”
„58. § (5) E törvény alkalmazásában
d) álláskereső: az a személy, aki
4. az  alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső 
tevékenységet sem folytat, és
e) kereső tevékenység: – az  1–5.  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.
s) egyéni vállalkozó: a  Tbj. 5.  §-a (1)  bekezdésének e)  pontja szerint biztosított, a  Tbj. 4.  §-ának b)  pontjában 
meghatározott személy.”

 [10] 3. A Tbj. érintett rendelkezései:
„4. § E törvény alkalmazásában:
b) Egyéni vállalkozó:
1. az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő 
természetes személy, […]
5. § (1) E törvény alapján biztosított
e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,
[…]
8. § Szünetel a biztosítás:
[…]
f ) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.”

III.

 [11] Az alkotmányjogi panasz nem megalapozott.

 [12] 1. Az  Abtv. 56.  §-a értelmében az  Alkotmánybíróság elsődlegesen az  alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról 
dönt, mely során mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt 
tartalmi feltételeit, különösen a  26.  § szerinti érintettséget, a  jogorvoslat kimerítését, valamint a  29–31.  § szerinti 
feltételeket.

 [13] Az Abtv. 27.  §-a alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az  egyedi ügyben érintett személy vagy 
szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az  Alkotmánybírósághoz, ha az  ügy érdemében hozott döntés vagy 
a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó 
a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
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 [14] Jelen esetben az  indítványozó a  Kúria előtti felülvizsgálati eljárásban felperesként szerepelt, így az  egyedi 
ügyben érintett személynek minősül. A  támadott ítéletet hatályában fenntartó ítélet az  ügy érdemében hozott 
döntésnek minősül, mellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs. A  döntést az  indítványozó jogi képviselője 
2015.  március  23-án vette kézhez, az  alkotmányjogi panaszt pedig 2015. május 22-én, az  Abtv. 30.  §-ában 
meghatározott hatvannapos határidőn belül adta postára.

 [15] Az Abtv. 52.  § (1)  bekezdése szerint az  indítvány az  Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdése tekintetében határozott 
kérelmet is tartalmazott, ugyanis megjelölte az  Alaptörvényben biztosított jog sérelmét és indokolást arra nézve, 
miért sértette azt a sérelmezett bírói döntés.

 [16] Nem felel meg ugyanakkor az  indítvány a  határozott kérelem feltételeinek az  Alaptörvény XV.  cikk (2)  bekezdése 
szerinti megkülönböztetés tilalma vonatkozásában, az indítványozó nem indokolta meg ugyanis, hogy a támadott 
ítélet miért valósít meg egyéb indok szerinti diszkriminációt. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panasz 
e részét az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.

 [17] 2. Tekintettel arra, hogy álláskeresési ellátást álláskereső személy számára biztosítanak a  jogszabályok, 
az  indítványozó esetében a  jogvita alapját az  képezte, hogy tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozóként 
rendelkezik-e ilyen minőséggel. Az  alkotmányjogi kérdés az  ügyben az, hogy egyrészt ezek az  ellátások 
a  szociális biztonságról szóló alaptörvényi rendelkezés védelmi körébe tartoznak-e, másrészt, ha igen, akkor 
e  védelem vonatkozik-e az  álláskeresőként való nyilvántartásba vételre, mint a  személy önhibáján kívül 
bekövetkezett munkanélküliségére következtetést levonni engedő körülményre is. Arról kellett tehát dönteni, 
hogy az  Alaptörvényből ered-e jogosultság törvény szerinti ellátásra önhibán kívüli munkanélküliség esetén, és 
az  Alaptörvény értelmében önhibán kívüli munkanélküliségnek minősül-e az, ha a  vállalkozó a  tevékenységét 
szünetelteti, továbbá mindennek milyen a viszonya az előzetes nyilvántartásba vételhez.

 [18] 2.1. Az  álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az  álláskeresőknek biztosítható juttatások egymáshoz 
való viszonyának kérdése előkérdést keletkeztet az  Alaptörvény által biztosítható védelem kérdésében. A  kérdés 
jelentőségét az adja, hogy a nyilvántartásba vétel nem jelenti feltétlenül a  juttatás biztosítását, így az megítélhető 
önállóan, például az  eljárási garanciáknak való megfelelőség tükrében is. Ha a  nyilvántartásba vételt teljesen 
elválasztjuk az egyes szociális juttatások megítélésétől, amelyek megállapításánál előfeltétel az álláskeresőként való 
nyilvántartotti státusz, akkor a vizsgált ügy alkotmányossági felülvizsgálatára nincs lehetőség, az indítványozó által 
hivatkozott szociális biztonság és a jelen ügy között ugyanis az összefüggés hiányát kellene megállapítani.

 [19] Az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel nem pusztán egy olyan állami adatgyűjtés, ami azt a  célt szolgálja, 
hogy az  adott közigazgatási szerv hatékonyabban tudja végezni a  munkáját. Az  álláskeresőkről vezetett 
nyilvántartás olyan állami nyilvántartás, ami kihat a  jogalanyokra, az  abban foglaltakhoz jogkövetkezmények 
fűződnek (példának okáért a  lehetőség álláskeresési ellátások igénybevételére), az  adatbejegyzés pedig (még 
akkor is, ha erről nem hoznak formális határozatot) aktusnak minősül. Ebből fakadóan vizsgálható önállóan is 
a  nyilvántartásba vétel jogszerűsége, illetve az  azt felülvizsgáló bírósági ítélet. A  jogszabályi rendelkezéseket 
áttekintve azonban az is megállapítható, hogy az álláskeresői státusz, vagyis az álláskeresőként való nyilvántartásba 
vétel conditio sine qua non-ja, vagyis elengedhetetlen feltétele az  álláskeresési járadék (és más ellátások) 
megállapításának; egy olyan előzetes feltétel, ami ha nem áll fenn, eleve elzárja a  lehetőséget a további feltételek 
vizsgálata, vagyis az ellátás igénybevétele elől, illetve maga a nyilvántartásba vétel is kizárólag az ellátások nyújtása 
céljából létezik. Az  álláskeresőként való nyilvántartásba vétel jogintézménye ebből a  szempontból tehát osztja 
az álláskeresési járadék, illetve más ellátások alkotmányjogi megítélését.

 [20] 2.2. A  gazdasági, szociális, kulturális jogok csoportját – melyek közé a  szociális biztonság is tartozik – 
megkülönböztetjük a  klasszikus szabadságjogoktól nagyrészt abból a  megfontolásból, hogy előbbiek alapvetően 
az  állam gazdasági teljesítőképességétől függenek. A  szociális jogok sajátosságai közé tartozik, hogy az  elért 
védelmi szint csökkentésének tilalma nem áll fenn, továbbá az állam kötelezettségei alapvetően arra korlátozódnak, 
hogy egyrészt hozzon létre egy olyan intézményrendszert, amely útján az  alkotmányos jogok érvényesülhetnek, 
másrészt pedig meg kell határoznia az  intézményrendszer igénybevételével kapcsolatos jogosultságokat. Ezeket 
találhatjuk meg többek között a  fent is hivatkozott Flt.-ben, Sztv.-ben vagy éppen a Tbj.-ben. Mindez nem jelenti 
ugyanakkor azt, hogy a  szociális jogok között ne lehetnének olyanok, amelyek alapjogi védelemben részesülnek. 
Emellett megjelennek a  szociális jogok között alkotmányos jogok, illetve olyanok is, amelyek államcélok, vagyis 
semmilyen alanyi jogosultság nem fakad belőlük.

 [21] Az Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdése a  szociális biztonságot a  korábbi Alkotmánytól eltérően szabályozza, mely 
változás mögött is alapvetően az  a  felismerés állt, hogy az  állam teljesítőképessége korlátozott, a  korábbi jóléti 
modell pedig immár nem tartható fenn. Ennek megfelelően a  XIX.  cikk (1)  bekezdésének első mondata államcélt 
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fogalmaz meg akkor, amikor kimondja, Magyarország „törekszik” arra, hogy minden állampolgárának szociális 
biztonságot nyújtson.

 [22] Ugyanezen bekezdés második mondata ugyanakkor az  állampolgárok anyasága, betegsége, rokkantsága, 
özvegysége, árvasága és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélkülisége esetében garantálja a  „törvényben 
meghatározott támogatásra” való jogosultságot.

 [23] Ennek kapcsán elsőként a  40/2012. (XII. 6.) AB határozat mondta ki, hogy az  Alaptörvény XIX.  cikke két esetben 
jogosultságról szól: a XIX. cikk (4) bekezdése állami nyugdíjra való jogosultságot említ, melynek feltételeit törvény 
állapítja meg, a másik eset pedig a XIX. cikk (1) bekezdésének idézett mondata (Indokolás [36]–[37]). Ezt értelmezte 
tovább az  Alkotmánybíróság a  28/2015. (IX. 24.) AB határozatában, melyben kimondta, hogy a  fent felsoroltak 
„azok az  élethelyzetek, amelyekre szabottan törvényben alanyi jogon járó juttatásokat kell bevezetni, illetve 
fenntartani. Ebből az következik, hogy jóllehet a XIX. cikk jellemzően államcélokról, és nem alapvető jogokról szól, 
az  Alaptörvénynek ez  a  cikke »Alaptörvényben biztosított jogot« tartalmaz abban az  értelemben, hogy törvényi 
jogosultságoknak (meghatározott élethelyzetekhez kötve) alaptörvényi hátteret ad. Habár a  törvényi feltételek 
részletei vagy a  […] jogosultság feltételei, mint konkrét részletszabályok nem az  Alaptörvényből következnek, 
az  alaptörvényi háttér azt jelenti, hogy az  elvont jogosultság […] az  Alaptörvényből ered” (Indokolás [34]). 
A  közelmúltban meghozott 4/2016. (III. 1.) AB határozat megerősítette ezt az  értelmezést, illetve kiemelte, hogy 
a  XIX.  cikk (2)  bekezdése elválaszthatja a  tételesen felsorolt élethelyzetek szerinti és a  nem ilyen, hanem a  más 
rászorulók szociális biztonságának a  megvalósítását. Az  élethelyzetek felsorolásának alkotmányjogi jelentőségét 
mutatja például az is, hogy Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása a 21. cikk (1) bekezdés h) pontjával 
a  XIX.  cikk (1)  bekezdésében a „rokkantság” szövegrész helyébe a „rokkantság, fogyatékosság” szöveget léptette 
(Indokolás [31]). A XIX. cikk értelmezésének következő lépéseként ugyanebben a döntésében az Alkotmánybíróság 
figyelembe vette az  Alaptörvény által biztosított védelem körében immár azt is, hogy a  gyermekgondozási díj 
mint az  Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdése szerinti anyaság esetén – az  Alaptörvényből fakadóan – biztosítandó 
támogatás nem rászorultság, hanem biztosítási alapú ellátás, ugyanis járulékfizetés kapcsolódik hozzá. Ezzel 
megerősítette a  XIX.  cikk (1)  bekezdésből fakadó védelmet az  Alaptörvény XIII.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
tulajdonhoz való joggal (Indokolás [30]–[32]).

 [24] Az Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdésében nevesített élethelyzet az  önhibán kívüli okból bekövetkezett 
munkanélküliség is, ebből fakadóan tehát az államnak alanyi jogon járó juttatásokat, támogatásokat kell biztosítania 
az  állampolgárok számára. Ez  nem azt jelenti, hogy álláskeresési járadék elnevezéssel az  államnak ellátást kell 
működtetnie. Az  Alaptörvényből nem következik közvetlenül az  álláskereső fogalmának meghatározása sem, de 
az sem, hogy az ellátást szabályozó törvény hogyan határozza meg az önhibán kívüli okokat. A támogatási formák 
és ezek feltételei meghatározása törvényhozásra tartoznak. Ami az Alaptörvényből következik az az, hogy a törvény 
valamilyen támogatást biztosítson az  önhibájukon kívül munkanélkülivé vált személyek számára. E  támogatások 
részben biztosítási alapúak, vagyis a  korábban befizetett járulékkal vásárolt, alanyi jogon járó juttatások, részben 
pedig ex gratia jellegűek lehetnek. A két támogatástípus között az a legfontosabb különbség, hogy a járulékfizetési 
kötelezettséggel biztosított támogatások egyben az  Alaptörvény XIII.  cikk (1)  bekezdésében biztosított 
tulajdonhoz való jog védelmét is bírják, figyelemmel arra az alaptörvény-értelmezési követelményre is, mely szerint 
az Alaptörvény szabályait egymásra tekintettel lehet és kell értelmezni {33/2012. (VII. 17.) AB határozat, Indokolás 
[94], illetve 4/2016. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [29]}. Ezzel szemben az  ex gratia juttatások jellemzője, hogy 
a  jogalkotó méltányosságból juttat javakat és senkinek sincs joga arra, hogy egy ex gratia juttatás meghatározott 
formájában részesüljön. Ebből következően a  jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti meg mind a  jogosulti 
körnek, mind a  juttatás mértékének és egyéb feltételeinek a meghatározása tekintetében, ugyanakkor a  jogosulti 
kör, a  jogosultság mértéke és egyéb feltételei nem határozhatók meg önkényes módon {lásd pl. 32/2015. (XI. 19.) 
AB határozat, Indokolás [32]}.

 [25] Az álláskeresési járadék az  előbbi típusba tartozik, vagyis biztosítási alapú, ekként pedig a  XIII.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti tulajdonhoz való jog védelmét is bíró alanyi jogon járó juttatás, ugyanis azt az  Flt. 25–27.  §-a értelmében 
a korábban kötelezően megfizetett munkaerő-piaci járulék alapján állapítják meg, míg az azt felváltó foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdés 
d) pontja és 35. § (1) bekezdése alapján szociális elven, rászorultság alapján juttatható, vagyis ex gratia támogatás.

 [26] 2.3. „Az egyes támogatási formákra vonatkozó jogszabályi rendelkezések részletszabályait (ide értve a támogatásra 
való jogosultság feltételeit és annak mértékét is) – az Alaptörvény keretei között – a jogalkotó szabadon alakíthatja. 
Az  Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdéséből nem vezethető le az  állam számára egy konkrét támogatási forma 
konkrét részletszabályának a  megalkotására vonatkozó kötelezettség” {3230/2013. (XII. 21.) AB végzés, Indokolás 
[3]}. Ahogyan erre fent utalt az  Alkotmánybíróság, általánosságban kimondható, hogy a  szociális ellátórendszer 



83156 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 212. szám 

egyes ellátásait – változó gazdasági környezetben, az állam mindenkori gazdasági teljesítőképességére tekintettel – 
a  törvényhozó átalakíthatja vagy akár meg is szüntetheti, az  ilyen intézkedések önmagukban nem alaptörvény-
ellenesek {14/2014. (V. 13.) AB határozat [30]}. Mivel azonban a XIX. cikk (1) bekezdés második mondata tételesen 
felsorolja azokat az  okokat, amely alapján támogatásra jogosult az  érintett, e  körben valamilyen ellátási formát 
mindenképpen biztosítania, működtetnie kell az  államnak, a  fent említett széleskörű jogalkotási szabadsága 
mellett. Mindkét, jelen üggyel érintett juttatás (a biztosítási alapú és az  egyéni szociális szempontokon nyugvó), 
különböző mértékben ugyan, de a  szociális biztonságot megfogalmazó XIX.  cikk védelme alatt áll, a  jogszabályi 
feltételeknek megfelelő kérelmező jogosult ezen juttatásokra, e  jogosultságait pedig az  Alaptörvény védi. Az  ex 
gratia juttatások esetében a jogalkotót szélesebb körű mérlegelési jog illeti meg, ugyanis nemcsak azt döntheti el, 
hogy milyen ellátást biztosít, hanem azt is, hogy biztosít-e egyáltalán ilyen juttatást, és ha igen, azt az  érintettek 
mely csoportjának, milyen mértékben és milyen formában biztosítja.

 [27] 3. Az Flt. 54. § (11) bekezdése határozza meg, hogy kit lehet álláskeresőként nyilvántartásba venni. Azt, aki megfelel 
az 58. § (5) bekezdés d) pontjának 1–5. alpontjaiban meghatározott feltételeknek és kötelezettséget vállal arra, hogy 
az  állami foglalkoztatási szervvel a  (9)–(10)  bekezdésben foglaltak szerint együttműködik. Az  58.  § (5)  bekezdés 
d) pontjának 1–5. alpontja szerint „álláskereső: az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban nem részesül és
4. az  alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső 
tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik […]”.

 [28] Mindezt kiegészíti az  Flt. értelmező rendelkezései között helyet kapó 58.  § (5)  bekezdés e)  pontja, mely 
szerint kereső tevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet 
folytatónak kell tekinteni azt a  személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül. Mindezek 
alapján a  jogalkalmazónak azt kellett vizsgálnia a  konkrét ügyben, hogy ki minősül egyéni vállalkozónak az  Flt. 
vonatkozásában, aki ugyanis e  státusszal rendelkezik, azt kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni. Ezzel 
kapcsolatban ellentétes a hatóság és az annak döntését helybenhagyó bíróságok, illetve az indítványozó álláspontja.

 [29] A jogalkalmazók abból indultak ki, hogy az  Flt. szerint az, aki szerepel az  egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
(illetve egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik), egyéni vállalkozónak és egyúttal kereső tevékenységet 
folytatónak minősül, függetlenül attól, hogy ténylegesen folytat-e ilyen tevékenységet. Ennek alapjául az  Flt. 
58.  § (5)  bekezdés d)  pontjának 4.  alpontja („egyéb kereső tevékenységet sem folytat”), illetve e)  pontja (kereső 
tevékenységet folytatónak kell tekinteni, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül) szolgál. Az  Evtv. 
valóban értelmezhető úgy, hogy az  minősül egyéni vállalkozónak, aki szerepel a  róluk vezetett nyilvántartásban, 
a  11.  §  (1)  bekezdés e)  pontja pedig lehetővé teszi szükség esetén az  egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése 
tényének rögzítését is.

 [30] 3.1. Az  indítványozó érvelését megvizsgálva megállapítható, hogy az  Flt. 58.  § (5)  bekezdése az  egyéni 
vállalkozó fogalmát is értelmezi, utaló rendelkezéssel. Az  s)  pont szerint ugyanis „egyéni vállalkozó: a  Tbj. 5.  §-a 
(1) bekezdésének e) pontja szerint biztosított, a Tbj. 4. §-ának b) pontjában meghatározott személy”.

 [31] Az Flt. 58. § (5) bekezdés s) pontja 2005. január 1-je óta az Flt. része, az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési 
befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 251.  § (2)  bekezdése révén. A  jogalkotói 
indokolás szerint azért került sor az  s)  pont bevezetésére, mert a  törvény (az Flt.) a  munkanélküli ellátások 
jogosulti körét kiterjeszti az  egyéni és a  társas vállalkozókra. Ekkor egyébként a  kereső tevékenység fogalmánál 
még az  a  kitétel szerepelt, hogy kereső tevékenységet folytatónak kell tekintetni azt a  személyt is, aki vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkezik. Ez a rendelkezés 2010. március 31-i hatállyal módosult, az egyes szociális és munkaügyi 
tárgyú törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi 
XXXIX. törvény 41. § (5) bekezdése révén, mely „technikai” módosításként a „vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik” 
szövegrész helyébe a „külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül” szövegrészt helyezte.

 [32] Az egyéni vállalkozó fogalmának meghatározásánál az  Flt. tehát két utaló rendelkezéssel él. Az  első a  biztosított 
fogalmára utal: a  Tbj. 5.  § (1)  bekezdés e)  pontja alapján biztosított a  kiegészítő tevékenységet folytatónak nem 
minősülő egyéni vállalkozó. A  kiegészítő tevékenységet folytató személy a  4.  § e)  pontja alapján gyakorlatilag 
a nyugdíjasokat foglalja magában, így a pont alapján az egyéni vállalkozó (főszabály szerint) biztosítottnak minősül. 
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A  másik utalás szerint egyéni vállalkozó az  Evtv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes 
személy.

 [33] Ehhez kapcsolódik az indítványozó által az indítványban és a bírósági eljárásokban is hivatkozott Tbj. 8. § f ) pontja 
is, amely szerint szünetel a biztosítás az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt. A szünetelés azt 
fejezi ki, hogy a személy nem él az „önfoglalkozatás” lehetőségével.

 [34] 4. Látható tehát, hogy a vizsgált rendelkezéseknek két markánsan eltérő értelmezés is adható. Az Alkotmánybíróság 
legutóbb a  9/2016. (IV. 6.) AB határozatban az  Alaptörvény 28.  cikkét értelmezve mondta ki, hogy – az  adott 
esetben a  XV.  cikkel és a  XIX.  cikk (1)  bekezdésével összefüggésben – azonos tisztelettel és körültekintéssel, 
az  egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a  jogosultságok és a  kedvezmények 
elosztásának szempontjait meghatározni az  érintett személyeket illetően, az  értelmezés pedig nem vezethet 
önkényes eredményre (Indokolás [35], [37]). E  zsinórmértéket is szem előtt tartva állapította meg jelen ügyben 
az  Alkotmánybíróság, hogy az  Flt., a  Tbj. és az  Evtv. együttesen értelmezhető úgy, hogy a  vállalkozást önként 
szüneteltető egyéni vállalkozó e  jogviszonya alapján a  hatályos szabályok szerint nem minősül álláskeresőnek, 
mert biztosítási jogviszonya áll fenn, ebből fakadóan pedig nem lehetett a  bíróság döntését önkényesnek 
ítélni. Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a  hatalommegosztás rendszerében a  többi állami szervnek 
a  bíróságok jogértelmezését – különösen, ha az  értelmezés a  Kúria határozatában jelenik meg – el kell ismernie 
{lásd: 3325/2012.  (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]}. Kirívó jogértelmezési hibák megvalósulásának hiányában 
a  jogszabályokat a  bíróságok önállóan értelmezik, és az  Alkotmánybíróság csak az  értelmezési tartomány 
alkotmányos kereteit jelölheti ki. {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [13]}. Mindezeket figyelembe véve 
az alkotmányjogi panaszt el kellett utasítani.

 [35] 5. Az Alkotmánybíróság – az Abtv. 46. § (1) bekezdése alapján – az eljárásban észlelte, hogy a vállalkozást önként 
szüneteltető egyéni vállalkozó nemcsak álláskeresési járadékra nem jogosult, hanem más olyan ellátásra sem, amely 
önhibáján kívüli okból bekövetkezett munkanélkülisége esetére szólna, holott korábban a foglalkoztatásban töltött 
idővel és a munkaerőpiaci-járulék megfizetésével e jogosultságot megvásárolta. A vállalkozói tevékenység önkéntes 
szüneteltetése az  Alaptörvényben említett munkanélküliség szempontjából a  munkaviszony munkavállaló általi 
rendes felmondására vagy a  munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetésére emlékeztet. Az  Flt. akkor, 
amikor az  álláskeresési járadék feltételeiről szól, ekként nem is tulajdonít jelentőséget annak, hogy a  megelőző 
munkaviszony melyik fél akaratára visszavezethető okból szűnt meg (25. §).

 [36] Mind a 28/2015. (IX. 24.) AB határozat, mind a 4/2016. (III. 1.) AB határozat úgy értelmezte az Alaptörvény XIX. cikk 
(1) bekezdését, hogy az abban felsoroltak „azok az élethelyzetek, amelyekre szabottan törvényben alanyi jogon járó 
juttatásokat kell bevezetni, illetve fenntartani” (Indokolás [34]).

 [37] Számos oka lehet annak, hogy az  egyéni vállalkozók tevékenységüket szüneteltetik anélkül, hogy azt 
megszüntetnék. Mind a  szüneteltetéshez vezető okok, mind a  személyes döntés okai a  szüneteltetés és 
megszüntetés közötti választást illetőn sokfélék lehetnek. Jelenleg nincs olyan szabály, amely megengedné, hogy 
ezekre az eltérő okokra alanyi jogon járó, munkanélküliség esetére szóló ellátásnál figyelemmel legyenek. Minthogy 
az  Alaptörvény XIX.  cikke (1)  bekezdése értelmében az  önhibán kívüli okból bekövetkezett munkanélküliség 
esetére törvényben alanyi jogon járó juttatásokat kell bevezetni, illetve fenntartani, az  Alkotmánybíróság 
megállapítja: mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn amiatt, hogy az  Országgyűlés az  egyéni 
vállalkozói tevékenység szünetelése alatt az önhibán kívül bekövetkezett munkanélkülisége esetére a támogatásra 
jogosultságot nem szabályozta.

 [38] Ha az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a jogalkotó általi mulasztással előidézett 
alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja 
feladatának teljesítésére.
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 [39] 6. Az  Alkotmánybíróság a  határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét az  Abtv. 44.  § (1)  bekezdésének 
második mondata alapján rendelte el.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Balsai István s. k., Dr. Czine Ágnes s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Pokol Béla s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Salamon László s. k., Dr. Schanda Balázs s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Stumpf István s. k., Dr. Szabó Marcel s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke, alkotmánybíró
 az aláírásában akadályozott 
 Dr. Szalay Péter 
 alkotmánybíró helyett 

Dr. Varga Zs. András s. k.,
előadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1723/2015.

Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [40] Egyetértek a rendelkező részben foglaltakkal, ugyanakkor szükségesnek tartom az indokolás kiegészítését.

 [41] 1. Az  Alkotmánybíróság már korai gyakorlatában elvi éllel mondta ki, hogy „[a]z Alkotmány fogalmi kultúrájának 
és értékrendjének át kell hatnia az  egész társadalmat. Ez  a  jog uralma, ezzel lesz az  Alkotmány valóságossá. […] 
Az állami szervek számára alkotmányos kötelesség ezen munkálkodni” [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 
80]. Az Alkotmánybíróság emellett rámutatott arra is, hogy „[a] jogrendszer egysége is megköveteli, hogy minden 
jogszabályt ne csupán önmagában és funkcióját tekintve, hanem mindenekelőtt az Alkotmánnyal való összhangjára 
figyelemmel értelmezzenek, függetlenül attól is, hogy a  jogszabály az  Alkotmány előtt vagy után keletkezett-e” 
[38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 256, 266].

 [42] Az Alkotmánybíróság által a  jogalkalmazó szervek számára felállított követelményeket az  Alaptörvény 28.  cikke 
–  a  bíróságok jogértelmezésével összefüggésben – kifejezetten megjeleníti. E  szerint a  bíróságok a  jogalkalmazás 
során a  jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az  Alaptörvénnyel összhangban kötelesek értelmezni. 
Az  Alkotmánybíróság az  Alaptörvény 28.  cikke alapján rámutatott, hogy „[a]z Alaptörvénynek ez  a  rendelkezése 
a  bíróságok számára alkotmányos kötelezettségként írja elő, hogy ítélkező tevékenységük során a  jogszabályokat 
az  Alaptörvénnyel összhangban értelmezzék {ld. pl. 7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [33] és 28/2013. (X.  9.) 
AB  határozat, Indokolás [29]}. Ebből a  kötelezettségből következik, hogy a  bíróságnak a  jogszabályok adta 
értelmezési mozgástér keretein belül azonosítania kell az elé kerülő ügy alapjogi vonatkozásait, és a bírói döntésben 
alkalmazott jogszabályokat az  érintett alapjog alkotmányos tartalmára tekintettel kell értelmeznie” {3/2015. (II. 2.) 
AB határozat, Indokolás [17]}.
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 [43] Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta azt is, hogy „[a] bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatát lehetővé tevő 
alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. §) az Alaptörvény 28. cikkének érvényesülését szolgáló jogintézmény. Ilyen panasz 
alapján az Alkotmánybíróság a bírói döntésben foglalt jogértelmezés Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálja, azt, 
hogy a jogszabály alkalmazása során a bíróság az Alaptörvényben biztosított jogok alkotmányos tartalmát érvényre 
juttatta-e. Ha a  bíróság az  előtte fekvő, alapjogilag releváns ügy alapjogi érintettségére tekintet nélkül járt el, és 
az  általa kialakított jogértelmezés nem áll összhangban e  jog alkotmányos tartalmával, akkor a  meghozott bírói 
döntés alaptörvény-ellenes” {3/2015. (II. 2.) AB határozat, Indokolás [18]}.

 [44] Az Alkotmánybíróság egy másik határozatában az Alaptörvény 28. cikke alapján rámutatott arra is, hogy „[s]peciális 
helyzet [akkor] áll elő, ha a  bírósági eljárásban alkalmazandó jogszabály és az  Alaptörvény tartalmaz az  adott 
tényállásra vonatkozó ellentétes – vagy az  értelmezéstől függően ellentétes – normát”. Tekintettel kell ugyanis 
lenni arra, hogy az  Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja, ezért jogszabály nem lehet ellentétes 
az  Alaptörvénnyel [R)  cikk (1) és (3)  bekezdés]. A  bíróságnak az  Alaptörvényben foglalt norma és más jogszabályi 
norma kollíziója esetén az  ellentétet az  Alaptörvény javára kell feloldania, amely a  benne meghatározott többi 
jogszabály formai és tartalmi érvényességének alapját képezi. Az  Alaptörvény 28.  cikke értelmében ezért 
„a  jogszabály Alaptörvénnyel összhangban történő értelmezése a  bíró számára nem csak jog, hanem kifejezett 
kötelesség: amennyiben a  bíró a  jogszabály szövegét az  értelmezés segítségével az  Alaptörvénnyel összhangban 
tudja alkalmazni, annyiban ennek megfelelően köteles eljárni” {28/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [29]}.

 [45] A fentiek alapján megállapítható, hogy az  Alaptörvény 28.  cikke a  bíróságoknak alkotmányos kötelezettségként 
írja elő, hogy ítélkező tevékenységük során a jogszabályokat az Alaptörvénnyel összhangban értelmezzék. Nehezíti 
ugyanakkor az alapjogvédelem hatékonyságát, hogy az Alkotmánybíróságnak egyes alaptörvényi rendelkezésekkel 
összefüggő értelmezése nem egységes tartalmú.

 [46] Az adott esetben az  Alkotmánybíróság a  bírói döntések indítványban állított alaptörvény-ellenességét 
az  Alaptörvény XIII.  cikkében és XIX.  cikkében foglaltakra figyelemmel vizsgálta, azonban e  rendelkezésekkel 
összefüggésben egyes értelmezési kérdésekre továbbra sem adott egyértelmű választ. Különösen abban látom 
a  jogalkalmazás számára a bizonytalanságot okozó értelmezési kérdéseket, hogy a szociális biztonsághoz való jog 
körébe tartozó egyes alanyi jogok milyen alkotmányos védelemben részesülhetnek, és ezt a  rendes bíróságoknak 
mennyiben kell érvényesíteniük.

 [47] 2. Alkotmánybíróság gyakorlatában az  Alaptörvény XIX.  cikkével összefüggésben esetenként változik annak 
megítélése, hogy a szociális biztonsághoz fűződő jogok alanyi jogosultságot jelentenek-e, és ha igen, azok alapjogi 
védelemben részesülhetnek-e.

 [48] Az Alkotmánybíróság a  9/2016. (IV. 6.) AB határozatban azt állapította meg, hogy „az Alaptörvény XIX.  cikke 
elsősorban államcélt fogalmaz meg, ez  azonban – különösen az  (1)  bekezdés második mondatában megjelölt 
személyi körök esetén – a  jogalkalmazót annyiban köti, hogy a  jogszabályokat kétség esetén úgy kell értelmezni, 
hogy annak eredménye az  államcél magvalósulását és ne akadályozását szolgálja.” (Indokolás [37]) Ezzel részben 
egyezően az  Alkotmánybíróság a  28/2015. (IX. 24.) AB határozatában rámutatott, hogy „[a]z előző Alkotmányhoz 
képest lényeges változást jelent, hogy az Alaptörvény szociális biztonságról szóló XIX. cikke nem jogokról, hanem 
jellemzően állami kötelezettségekről és államcélokról rendelkezik.” A  XIX.  cikk (1)  bekezdése alapján ugyanis 
Magyarország „törekszik” arra, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson, és „elősegíti” 
az időskori megélhetés biztosítását.

 [49] Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a  28/2015. (IX. 24.) AB határozatában rámutatott arra is, hogy az  Alaptörvény 
XIX.  cikkéből jogosultságok is fakadnak. „Az Alaptörvény XIX.  cikk (4)  bekezdése »állami nyugdíjra való 
jogosultságot« említ, amelynek feltételeit törvény állapítja meg. A XIX. cikk (1) bekezdése pedig az állampolgárok 
anyasága, betegsége, rokkantsága, özvegysége, árvasága és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélkülisége 
esetében garantálja a  »törvényben meghatározott támogatásra« való jogosultságot. Vagyis ezek azok 
az élethelyzetek, amelyekre szabottan törvényben alanyi jogon járó juttatásokat kell bevezetni, illetve fenntartani.” 
Az  Alkotmánybíróság végül arra a  következtetésre jutott, hogy „jóllehet a  XIX.  cikk jellemzően államcélokról, és 
nem alapvető jogokról szól, az  Alaptörvénynek ez  a  cikke »Alaptörvényben biztosított jogot« tartalmaz abban 
az értelemben, hogy törvényi jogosultságoknak (meghatározott élethelyzetekhez kötve) alaptörvényi hátteret ad” 
{28/2015. (IX. 24.) AB határozat, Indokolás [34]}.

 [50] Álláspontom szerint a  28/2015. (IX. 24.) AB határozatban hivatkozottak az  Alaptörvényben foglalt rendelkezések 
jogalkotói célját tükrözik vissza. Az  Alaptörvény normaszöveg-javaslatához fűzött indokolás szerint ugyanis 
a  XIX.  cikk „[r]ögzíti az  állam azon szándékát, hogy minden magyar állampolgárnak megteremtse a  szociális 
biztonságot. Ennek érdekében azon élethelyzetekben, amikor – gyermekének születése, egészségi állapotának 
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időleges vagy végleges romlása, hozzátartozójának vagy munkalehetőségének elvesztése miatt – a megélhetéséhez 
szükséges javak előteremtésére nem képes, valamennyi állampolgár jogosult törvény szerinti állami segítséget 
igénybe venni.”

 [51] A fentiekből tehát véleményem szerint az  következik, hogy az  Alaptörvény XIX.  cikkében foglalt rendelkezések 
jogi jellegét meghatározott élethelyzetekhez képest kell vizsgálni. Egyes élethelyzetek vonatkozásában pedig 
az  Alaptörvény rendelkezése több mint államcél, mert arra az  érintett Alaptörvényben biztosított jogként 
hivatkozhat. Ez  a  jogosultság pedig – főszabály szerint – nem tekinthető alapvető jognak. Ugyanakkor 
az  Alkotmánybíróság mégis alapjogi védelemben részesít egyes – a  szociális biztonsággal összefüggő – alanyi 
jogokat, mégpedig akkor, ha az  egyben az  Alaptörvény XIII.  cikkének hatálya alá is tartoznak. A  járulékfizetési 
kötelezettséggel biztosított támogatások ugyanis – amint erre az  Alkotmánybíróság ebben a  határozatában is 
rámutatott – az alkotmányos tulajdonvédelem körébe (is) tartoznak.

 [52] 3. A  fentiek alapján látható, hogy az  Alkotmánybíróság jelenlegi gyakorlata szerint a  szociális biztonsággal 
kapcsolatos egyes alanyi jogok az  Alaptörvény több rendelkezésével összefüggésben állnak, és az  alkotmányos 
védelem tartalma ahhoz igazodik, hogy az Alaptörvény mely rendelkezése alapján vizsgálja az Alkotmánybíróság. 
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az  Alkotmánybíróságnak ez  az esetről esetre változó gyakorlata megnehezíti, 
hogy a rendes bíróságok az Alaptörvény 28. cikkében foglaltak alapján és az Alkotmánybíróság által a 3/2015. (II. 2.) 
AB határozatban kifejtetteknek megfelelően tudjanak eljárni. Erre is figyelemmel, álláspontom szerint, azokban 
az ügyekben, amelyekben a rendes bíróságok olyan alkotmányjogi értelmezési kérdéssel szembesülnek, amelynek 
egyértelmű tartalma nem tárható fel megnyugtatóan, különösen indokolt, hogy már az  eljárás folyamán 
kezdeményezzék az alkotmánybírósági eljárást.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Czine Ágnes s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró különvéleménye

 [53] Nem értek egyet a  határozat rendelkező részének 1.  pontjával, valamint indokolásának az  Alaptörvény XIX.  cikk 
(1) bekezdését sértő mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását alátámasztani kívánó érvelésével.

 [54] 1. Mindenekelőtt rögzíteni kívánom, hogy fogalmilag is kizárt bármilyen, az Alaptörvényben biztosított jog sérelmét 
a  XIX.  cikk (1)  bekezdésére alapítani, különösen törvényalkotói mulasztásra hivatkozással, minthogy a  hivatkozott 
rendelkezés kizárólag államcélt jelöl meg. Márpedig egy államcélt megfogalmazó alaptörvényi rendelkezésből nem 
vonható le konkrét jogalkotási kötelezettség egy meghatározott, a határozatban foglaltak szerint is ex gratia típusú, 
a szociális biztonság terén törvényben alkalmazott támogatási formára.

 [55] A XIX. cikk (1) bekezdésének alkotmányjogi természetét az Alaptörvény megszületése után első alkalommal elemző 
23/2013. (IX. 25.) AB határozat megállapítása szerint a  korábbi Alkotmány 70/E.  § (1)  bekezdésében kinyilvánított 
elbánáshoz képest, amely a szociális ellátást mintegy „állampolgári jognak” tekintette, az Alaptörvény által a valós 
lehetőségekhez igazított és annak N)  cikkével hangsúlyozott paradigmaváltás mindössze az  állam egyértelmű 
törekvését jelzi a  szociális biztonság területén. Mindez azt jelenti, hogy az  Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdése 
kizárólag államcélt jelöl meg, a  szociális biztonság általános állami törekvése jegyében a  XIX.  cikkben kiemelt 
támogatási célok és formák önmagukban nem válnak alaptörvényi jogosultsággá.

 [56] 2. Megalapozatlannak tartom tehát a  jelen ügyben minimális többséggel elért határozat indokolásában 
a  közelmúltban szűk többséggel hozott – esetenként önmagukban is ellentmondásos – alkotmánybírósági 
döntésekben kialakított Alaptörvény-értelmezések, a  jelen határozat megalapozására is meghivatkozott 4/2016. 
(III. 1.) AB határozatban és 9/1016. (IV. 6.) AB határozatban foglaltak átvételét. (Az itt hivatkozott a határozatokhoz 
különvéleményt fogalmaztam meg.) Ezek a  döntések tágítani próbálják az  „államcél” tartalmát, megkísérlik azt 
kiegészíteni és továbbfejleszteni abból a célból, hogy az Alaptörvényből származó követelményeket határozzanak 
meg a  XIX.  cikk (1)  bekezdése második mondatának értelmezésére (Indokolás [20]–[25]). Ezek az  értelmezések 
azonban nemcsak a  23/2013. (IX. 25.) AB határozatban foglalt alapvető alkotmányértelmezéssel ellentétesek, 
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hanem elméleti hatásukban következetlenséget eredményezőek, s – az  alkotmányjogon túlmutató – gyakorlati 
következményeiket illetően akár a költségvetési gazdálkodást veszélyeztetőek is lehetnek.

 [57] 3. Az  előző pontokban kifogásolt, a  XIX.  cikk (1)  bekezdésének alkotmányos tartalmát tágítani kívánó törekvésen 
túlmenően a  jelen konkrét esetben önkényesnek tartom, hogy a  többségi határozat felszámolja az  egyéni 
vállalkozói jogviszony megszüntetése, illetőleg felfüggesztése közötti különbségeket.

 [58] Álláspontom szerint a  jogalkotó nem köteles ellátást biztosítani azoknak, akik nem szüntették meg egyéni 
vállalkozói jogviszonyukat, éppen az  ex gratia jellegből fakadóan a  törvény meghúzhatja a  határt abban 
a tekintetben, hogy kinek biztosít ilyen ellátást. Fontos különbséget tenni a szüneteltetés és a megszüntetés között, 
mert a kettő jogkövetkezménye jellemzően nem ugyanaz, egyik jogterületen sem. Ebből a szempontból ugyancsak 
nem igazolható tehát, hogy a jogalkotó Alaptörvény-ellenességet előidéző mulasztást követett volna el.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró

 [59] A különvéleményhez csatlakozom.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró

 [60] A különvéleményhez csatlakozom.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

 [61] A különvéleményhez csatlakozom.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Salamon László alkotmánybíró különvéleménye

 [62] A határozat rendelkező részében foglalt mulasztás megállapításával és a sérelmezett bírói ítélet megsemmisítésére 
irányuló indítvány elutasításával nem értek egyet.

 [63] 1. Amint az a határozatból is kiderül, a jelen ügyben felmerült problémakör jogilag szabályozott, a felperesi kereset 
több törvény együttes értelmezésével elbírálható. A  jelen ügyben az  Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdésének 
második mondatában foglaltakkal – melyek álláspontom szerint jogokat biztosítanak – összefüggésben ezen 
együttes értelmezéssel kapcsolatban merült fel alkotmányossági probléma. Egyetértek a határozat 4. pontjában tett 
azon megállapítással, hogy a „[…] vizsgált rendelkezéseknek két markánsan eltérő értelmezés is adható”. Mindebből 
viszont nem az  a  következtetés vonható le, hogy a  kérdés szabályozatlan, vagy, hogy azok lényeges tartalma oly 
mértékben hiányos, hogy az alaptörvény-ellenességet okoz, hanem, hogy ezen szabályok tekintetében értelmezési 
nehézség merült fel az  álláskeresőként nyilvántartásba vételhez szükséges egyik feltétel, a  keresőtevékenység 
hiánya megállapításának vonatkozásában.

 [64] Véleményem szerint önmagában az  a  körülmény, hogy az  adott személy az  egyéni vállalkozói tevékenységét 
korábban nem megszüntette, hanem annak szüneteltetése mellett döntött (és ennek rögzítésével az  érintettet 
a  vonatkozó nyilvántartás ugyan továbbra is az  egyéni vállalkozók között feltünteti, de a  rá irányadó törvényi 
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szabályok alapján a  tevékenységével a  szüneteltetés tényére tekintettel bevételre nem tehet szert) nem 
alapozza meg ilyen esetekre a  keresőtevékenységet folytatónak minősítést. (Ezt az  álláspontot tartalmazza 
a  Kúria Mfv  III.10.561/2013/7. számon meghozott döntésének indokolása is.) Az  ezzel ellentétes, a  sérelmezett 
bírói ítéletben foglalt értelmezés nincs összhangban az  Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdésének második 
mondatában foglalt azon rendelkezéssel, mely szerint „[…] önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség 
esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult”. Az  egyéni vállalkozói 
tevékenység törvényben megengedett – különféle, a  rendeltetésszerű joggyakorlással nem ellentétes, 
életszerűen alátámasztható okok miatti – szünetelése (szüneteltetése) és az  egyéni vállalkozói jogviszony 
megszűnése (megszüntetése) között nincs olyan különbség, melyre tekintettel a vállalkozás szüneteléséből adódó 
munkanélküliséget eleve önhibából bekövetkezőnek lehessen tekinteni. Ezért a  szünetelő egyéni vállalkozói 
tevékenység keresőtevékenységként történő figyelembevehetőségével kapcsolatban a  két lehetséges értelmezés 
közül az  előbbi értelmezést tartom az  Alaptörvény XIX.  cikk (1)  bekezdésében foglaltakkal összhangban állónak. 
Erre tekintettel ennek az  értelmezésnek alkotmányos követelményben történő megerősítését tartottam volna 
indokoltnak.

 [65] 2. Ezen alkotmányos követelmény elfogadása mellett álláspontom szerint a  jelen ügyben szükséges lett volna 
a  bírósági és hatósági döntések megsemmisítése, és ezáltal az  indítványozó problémájának orvoslása előtti út 
megnyitása.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Salamon László s. k.,
alkotmánybíró

 [66] A különvéleményhez csatlakozom.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Schanda Balázs s. k.,
alkotmánybíró

 [67] A különvéleményhez csatlakozom.

Budapest, 2016. december 19.

Dr. Szabó Marcel s. k.,
alkotmánybíró
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5021/2016/3. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5021/2016/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt előadó bíró, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Heves Megyei Kormányhivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 9.)
Az indítványozó képviselője: dr. Ungvári Tamás jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Kisköre Város Önkormányzata (Kisköre, Széchenyi István út 24.)
Az ügy tárgya: telekadó mértéke

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– megállapítja, hogy Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2015. (XI. 25.) 
önkormányzati rendelet 31.  § (1)  bekezdése a  C–26-os telektömb vonatkozásában törvénysértő, ezért 
a 31. § (1) bekezdést 2016. december 31-ével megsemmisíti;

– 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

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében 
eljárva megvizsgálta Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  helyi adókról szóló 9/2015.  (XI.  25.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) jogszerűségét. A  Kormányhivatal 2015. április 6-án a  Mötv. 
132.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján törvényességi felhívásban kezdeményezte az  Ör. 31.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott telekadó mértékének 2016. május 12-éig történő felülvizsgálatát és módosítását.
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a  törvényességi felhívást 
megtárgyalta, s a  79/2016. (V.  9.) határozatában úgy döntött, hogy az  Ör.-t nem módosítja a  törvényességi 
felhívásban foglaltaknak megfelelően.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 [2] A fenti tényállás alapján a  Kormányhivatal a  Mötv. 136.  § (2)  bekezdésében foglalt lehetőségével élve a  Kúriához 
fordult, kezdeményezte az Ör. 31. § (1) bekezdése törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését. A Kormányhivatal 
álláspontja szerint az  önkormányzat az  Ör. vizsgálni kért szabályát nem a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Hatv.) 6. § c) pontja szerinti helyi sajátosságok figyelembevételével állapította meg. Előadta, hogy 
lakossági beadványok alapján értesült arról, hogy az Ör. alapján az adóhatóság ugyanazon adómértéket alkalmazza 
a  belterületi, közműves úton megközelíthető, illetve a  közművel nem rendelkező, meg nem közelíthető telkek 
vonatkozásában. Ebben a tárgyban 25 másodfokú eljárás van folyamatban a telekadóról szóló elsőfokú adóhatósági 
határozatok fellebbezése kapcsán.
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 [3] A Kormányhivatal az  indítványához térképrészletet csatolt az  érintett telkek településen belüli elhelyezkedésének 
szemléltetésére. Előadta továbbá, hogy az  önkormányzat több ízben is foglalkozott az  Ör.-rel adóztatásra kerülő 
C–26-os telektömbben található ingatlanokat érintő telekadómértékkel, az Ör.-t azonban változatlanul hagyta.

 [4] A Kormányhivatal hivatkozott az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésére, a T) cikk (3) bekezdésére, alkotmánybírósági 
határozatra, a Hatv. 6. § c) bekezdésének értelmezése kapcsán született kúriai határozatokra. Ezekből kiviláglik, hogy 
a  telekadó mértékének összefüggésben kell állni a  vagyontárgy értékével, az  önkormányzat köteles differenciált 
szabályozást alkotni, ha a  telkek értékében – pl. a  földrajzi elhelyezkedés alapján – nagyfokú különbségek állnak 
fenn, és az önkormányzat az adózó teherviselő képességét sem hagyhatja figyelmen kívül.

 [5] A Kormányhivatal álláspontja szerint az  Ör. 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott adómérték a  C–26-os 
telektömb telkeinek esetén (a településen belüli speciális helyzetre figyelemmel) a  Hatv. 6.  § c)  pontjába ütközik, 
mert nem veszi figyelembe a  helyi sajátosságokat [s az  önkormányzat ezen telkek esetén a  Hatv. 6.  § d)  pontja 
szerinti mentességét vagy kedvezményt sem biztosít]. Minderre tekintettel kérte az  Ör. 31.  § (1)  bekezdésnek 
megsemmisítését.

 [6] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 
(a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján megküldte az érintett önkormányzatnak állásfoglalás beszerzése céljából.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [7] Az Alaptörvény XXX.  cikk (1)  bekezdése értelmében „Teherbíró képességének, illetve a  gazdaságban való 
részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a  közös szükségletek fedezéséhez.” Ennek a  szabálynak a  helyi 
adók tekintetében való konkretizálása a  Hatv. 6.  § c)  bekezdésében foglalt azon rendelkezés, amely azt írja elő, 
hogy az adó mértékét az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani. A Hatv. 6. § c) pontja 
szerint továbbá az  adó megállapítása körében figyelembe kell venni a  helyi sajátosságokat és az  önkormányzat 
gazdálkodási követelményeit is. Ez  utóbbi követelmények a  helyi önkormányzatok Alaptörvényben foglalt 
státuszából következnek: a  helyi sajátosságok figyelembevétele az  Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdésében 
tételezett helyi közügyek fogalmából, míg az  önkormányzat gazdálkodási követelményeinek figyelembevétele 
az  önkormányzatiság részét képező, az  Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdés e) és f )  pontjából eredő gazdasági 
autonómiából következik. Így a  Hatv. 6.  § c)  pontjában meghatározott mindhárom – a  helyi adók kivetésénél 
figyelembe veendő feltétel – alaptörvényi háttérrel rendelkezik.

 [8] Jelen ügyben a  Kormányhivatal a  helyi sajátosságok figyelembevételének a  hiányát kifogásolta. A  Kúria 
Önkormányzati Tanácsa – mint ahogy a Kormányhivatal is hivatkozik rá indítványában – több döntésében vizsgálta 
a  Hatv. 6.  § c)  pontjában foglalt követelményrendszert, és kialakította annak érvényesülésével kapcsolatos 
gyakorlatát. Ez a joggyakorlat részben függetleníthető is a Hatv. fentebb jelölt rendelkezésétől, hiszen egy jogállami 
adórendszerben a helyi adók kivetése során értelemszerűen kell figyelembe venni az adózók teherviselő képessége 
és az  önkormányzat gazdálkodási követelményei mellett a  helyi sajátosságokat is. Ez  utóbbi körben nyilvánvaló 
például, hogy egy adott szabályozási koncepció keretein belül a nem egyenlő helyzetek egyenlőként való kezelése 
még nagyobb egyenlőtlenséget teremt, azaz a  hátrányos megkülönböztetés tilalma alapján is vizsgálható 
a szabályozás.

 [9] Az Ör. 31.  § (1)  bekezdése szerint az  adó mértéke: 100 Ft/m2, a  (2)  bekezdés pedig kimondja, hogy mentes 
a  telekadó alól az  építményadó hatálya alá tartozó ingatlan. Elsőként az  állapítható meg, hogy a  telekadó  
100 Ft/m2 mértéke a  Hatv. 22.  § a)  pontjában foglalt felső határ alatt marad, így ebből az  okból az  Ör. 31.  § 
(1) bekezdése nem törvénysértő. Ugyanakkor önmagában ez a tény – figyelemmel az Alaptörvény fentebb felhívott 
szabályaira és a  Hatv. 6.  § c)  pontjára – még nem jelenti azt, hogy az  adó mértéke ezáltal valamennyi törvényi 
követelménynek megfelel.

 [10] A Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésben – többek között a  Köf.5036/2015/4. számú határozatában  – 
rámutatott arra, hogy az  önkormányzatnak a  telekadó mértékének meghatározása során értékelnie kell 
az  illetékességi területe alá tartozó telkek rendeltetését, azok földrajzi elhelyezkedését, a  településre jellemző 
forgalmi értékeket általában és a  településen belüli forgalmi értékekben jelentkező eltéréseket is. Jelen ügyben 
a Kormányhivatal állította – és az önkormányzat nem cáfolta –, hogy ugyanolyan mértékű adó terheli a közműves 
és úton megközelíthető telkeket, mint a  közművel nem rendelkező és úton meg nem közelíthető telkeket. 
A  Kúria megítélése szerint – mint ahogy az  fentebb kifejtésre is került – a  helyi sajátosságok figyelembevétele 
magában foglalja azt, hogy az önkormányzat vegye figyelembe a telkek értékében jelentkező eltéréseket. (A Kúria 
Önkormányzati Tanácsa gyakorlata során találkozott már olyan telekadóról szóló rendelettel, amelyek a különböző 
övezetekben különböző mértékű telekadót állapítottak meg, így differenciálva a helyi sajátosságok alapján.)
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 [11] A Kúria megítélése szerint megalapozott a  Kormányhivatal indítványa a  tekintetben, hogy az  Ör. 31.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott 100 Ft/m2 egységes telekadó mérték alkalmazása teljesen eltérő adottságú 
telkekre, sérti a  Hatv. 6.  § c)  pontját. Ugyanakkor az  indítványból, illetve a  csatolt iratokból megállapítható, hogy 
a differenciálás hiánya elsősorban a C–26-os telektömböt érinti, amelyen belüli telkeknek más belterületi telkekhez 
képest eltérő elhelyezkedése, továbbá közművesítetlensége vetette fel valójában a Hatv. 6. § c) pontjában foglaltak 
figyelembevételének a hiányát. Ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa úgy ítélte meg, hogy az Ör. 31. § (1) bekezdése 
csak e telkek vonatkozásában nem felel meg a törvényi követelménynek. Így azért, hogy az önkormányzat kellően 
differenciált új szabályozást tudjon alkotni, a  Kúria Önkormányzati Tanácsa – a  Bszi. 56.  § (3)  bekezdésben foglalt 
lehetőségével élve – az Ör. 31. § (1) bekezdését a jövőre nézve – 2017. január 1-jével – semmisítette meg, kellő időt 
hagyva az önkormányzatnak az új szabályozási koncepció kialakítására.

A döntés elvi tartalma:

 [12] A helyi önkormányzatoknak a  telekadó mértékének meghatározása során tekintettel kell lenni a  telkek 
– közművesítettségében, közúton történő megközelíthetőségében rejlő – értékére is.

Alkalmazott jogszabályok

 [13] 1990. évi C. törvény 6. § c) pont

Záró rész

 [14] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 57. §-a 
folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

 [15] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. november 22.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. bíró
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