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III. Kormányrendeletek

A Kormány 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,
az 5. és 6. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Bt. vhr.) 1. §-a a következő (1)–(3) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az előkutatás bejelentés tartalmazza:
a) az előkutatást végző elnevezését és székhelyét,
b) a tevékenységgel megismerni kívánt ásványi nyersanyag megnevezését, a kutatási terület alap- és fedőlapját,
c) a  tevékenységgel érintett terület közigazgatási helyét és helyrajzi számát, sarokpontjainak Egységes Országos 
Vetületi Rendszerben (a továbbiakban: EOV) megadott koordinátáit, és
d) az előkutatás tervezett módszerét.
(2) A  bejelentéshez a  bejelentő mellékeli az  előkutatással érintett ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, 
használójával) kötött megállapodást, valamint az  EOV koordinátákkal és helyrajzi számokkal lehatárolt terület 
helyszínrajzát.
(3) Az építőipari nyers- és alapanyag előkutatása esetén a talaj felszínének megbontását eredményező előkutatási 
tevékenység is végezhető.”

2. §  A Bt. vhr. 3. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az építőipari nyers- és alapanyagra vonatkozó hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházás 
iránti kérelem esetében a bányafelügyelet a bányászati jog átruházásáról szóló szerződést – amelynek tartalmaznia 
kell a  bányászati jog átruházásának ellenértékét és esedékességét, valamint adásvételen kívüli átruházás esetén 
a  jogcímnek megfelelő üzleti tartalmat és a szerződő felek valamennyi egyéb lényeges nyilatkozatát is –, valamint 
a  bányászati joggal kapcsolatban rendelkezésére álló információkról szóló tájékoztatót és azt megalapozó, 
rendelkezésére álló hatósági határozatokat, bányatelek esetében a  kitermelhető ásványvagyon mennyiségére, 
minőségére vonatkozó adatokat megküldi a  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervnek azzal,  
hogy a megkeresés közlésétől számított 20 napon belül szünetelés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozhat arról, 
hogy a megküldött szerződés alapján a bányászati jog átruházásában a bányászati jog jogosítottjával megegyezett. 
A  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv részére a  bányászati jog a  (2)  bekezdés a), c) és d)  pontjában, 
valamint (2a)  bekezdés a), b) és d)  pontjában előírtak teljesülése esetén átruházható. A  Magyar Állam tulajdonosi 
jogait gyakorló szerv nyilatkozata alapján a  bányafelügyelet – szükség szerint – a  bányászati jog átruházás 
hozzájárulási kérelmet elutasítja. A  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozatának megtételéig,  
de legfeljebb 30 napig az eljárás szünetel.
(2c) Amennyiben az  átadó és a  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv annak ellenére nem tudnak  
20 napon belül megállapodni abban, hogy a Magyar Állam lép az átvevő szerződéses pozíciójába, hogy a Magyar 
Állam jognyilatkozatot tesz az átvevőt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek átvállalásáról, a Magyar Állam 
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tulajdonosi jogait gyakorló szerv jogosult a határidő leteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni azzal, 
hogy az átruházás hozzájárulási kérelem elbírálása szempontjából a per előkérdésnek minősül.”

3. §  A Bt.vhr. 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
(A bányajáradék számításának alapjául
az ásványi nyersanyagnak)
„af ) a  közcélú vizekkel és vízkárelhárítási vízilétesítményekkel kapcsolatos közcélú fenntartási munkák során 
a nemzeti vagyonba tartozó vizek medréből nem vízgazdálkodási célból kitermelt,”
(értékét kell figyelembe venni.)

4. §  A Bt. vhr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kutatási jogot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell a  kutatási területet, azok sarokpontjainak 
koordinátáival, a kutatási terület alap- és fedőlapját, és azt, hogy mely ásványi nyersanyag kutatására biztosít jogot. 
Az  előkutatás elfogadásáról szóló igazolásnak tartalmaznia kell a  kutatási területet a  sarokpontok koordinátáival, 
a kutatási terület alap- és fedőlapját.
(5) Előkutatás bejelentése során az  építőipari nyers- és alapanyagok esetén a  bányafelügyelet megkeresi 
a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 20 napon 
belül szünetelés iránti kérelemmel egyidejűleg igényt jelenthet be az  előkutatásra. A  szünetelés időtartama  
az  1.  § (1)  bekezdése szerinti előkutatási bejelentés megtételéig, de legfeljebb 30 napig tart. A  Magyar 
Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén, valamint a  (3)  bekezdés szerinti esetekben 
a bányafelügyelet a bejelentő számára megtiltja az előkutatási tevékenység folytatását.
(6) A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentésével érintett kutatási területre vonatkozó újabb 
bejelentéseket a bányafelügyelet függőben tartja az igénybejelentés elbírálásáig.”

5. § (1) A Bt. vhr. 8. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kutatási zárójelentésnek tartalmaznia kell:)
„f ) a  kutatással megismert ásványi nyersanyagok meghatározását és minőségi jellemzését, az  ásványvagyon 
minőségi kategóriánkénti mennyiségi meghatározását és ennek megbízhatóságát, valamint az  ismeretességi 
kategóriákat az  5. számú melléklet figyelembevételével azzal, hogy az  ásványvagyon minősítését ásványi 
nyersanyagonként – a  kutatási műszaki üzemi tervben előírt vizsgálatok eredményei alapján – a  legmagasabb 
fajlagos értékűtől a kevésbé értékes nyersanyag felé haladva kell elvégezni;”

 (2) A Bt. vhr. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Bt. 26/A. § (2) bekezdés szerinti előkutatás, archív adattári adatok, új elméleti földtani értelmezés eredményei 
alapján elkészített készletszámítási jelentés szakmai tartalmának meg kell felelnie a  (2) és (3)  bekezdésben 
meghatározott szakmai és mellékleti követelményeknek. A  készletszámítási jelentést földtani szakértőnek kell 
ellenjegyeznie.”

6. §  A Bt. vhr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bányavállalkozó, valamint a  Bt. 3.  § (1a)  bekezdésében meghatározott személy az  ásványvagyon adataiban 
bekövetkezett változást a  tárgyévet követő év február 28-ig a  bányafelügyeletnek bejelenti. A  bejelentést  
az  MBFSZ honlapján megjelentetett elektronikus űrlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell elektronikus 
úton ellenjegyeztetni.”

7. § (1) A Bt. vhr. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő lép:
(A bányatelek megállapításáról szóló határozatnak – az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben 
előírtakon túl – tartalmaznia kell:)
„b) a  bányatelekben található ásványi nyersanyagok mennyiségét földtani ásványvagyonra és kitermelhető 
ásványvagyonra, valamint az 5. számú melléklete szerinti ismeretességi kategóriákra bontva, ezek haszonanyagként 
vagy meddőanyagként történő besorolását,”

 (2) A Bt. vhr. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az építőipari nyers- és alapanyag esetén, ha a bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bányafelügyelet törli 
a bányatelket, az eljárás során a bányászati joggal kapcsolatban rendelkezésére álló információkról szóló tájékoztató 
és azt megalapozó, rendelkezésére álló hatósági határozatok megküldésével egyidejűleg megkeresi a Magyar Állam 
tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a megkeresés közlésétől számított 20 napon belül szünetelés iránti 
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kérelemmel egyidejűleg nyilatkozhat arról, hogy igényt tart-e a bányászati jogra. A Magyar Állam tulajdonosi jogait 
gyakorló szerv nyilatkozata alapján a  bányafelügyelet – szükség szerint – a  bányatelek törlési kérelmet elutasítja, 
a  bányavállalkozó bányászati jogát törli, a  hivatalból indított eljárását megszünteti és a  Magyar Állam tulajdonosi 
jogait gyakorló szervet új bányászati jogosítottnak kijelöli. A  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv 
nyilatkozatának megtételéig, de legfeljebb 30 napig az eljárás szünetel.”

8. § (1) A Bt. vhr. 12/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az üzemszerű kitermelés (4) bekezdés szerinti megkezdésének időpontjáig fizetendő térítés éves mértéke
a) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t nem haladja meg, 
az  összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 0,5‰-e, az  építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított 
bányatelkek esetén a megállapítást követő első félévben az összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 1‰-e, 
amely mérték a megállapítást követő második félévtől félévenként további 1‰-kel növekszik,
b) ha a  bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az  egymillió m3-t meghaladja, 
az egymillió m3 ásványvagyon érték 0,5‰-ének és az egymillió m3 feletti rész 0,1‰-ének az összege, az építőipari 
nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetén a  megállapítást követő első félévben az  összesen 
kitermelhető ásványvagyon értékének 1‰-e, amely mérték a  megállapítást követő második félévtől félévenként 
további 1‰-kel növekszik.”

 (2) A Bt. vhr. 12/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bányavállalkozó a kitermelés megkezdését követően az üzemszerű kitermelés megkezdéséig az (5) bekezdésben 
meghatározott térítést és bányajáradékot, az üzemszerű kitermelés megkezdését követően pedig a Bt. 20. §-a szerinti 
bányajáradékot fizeti.”

9. §  A Bt. vhr. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem kell a műszaki üzemi terv módosítását kérni, ha a haszonanyag kitermelt mennyisége, vagy az értékesített 
meddő mennyisége a tárgyévre engedélyezett mennyiséget 50%-kal nem haladja meg, és a kitermelés tekintetében 
az igénybevételre engedélyezett ingatlanon kívül más ingatlan igénybevételére nem kerül sor.”

10. §  A Bt. vhr. 26. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  építőipari nyers- és alapanyag kitermelésének befejezésekor a  bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi 
terv elbírálása során a  bányafelügyelet a  bányászati joggal kapcsolatban rendelkezésére álló információkról  
– beleértve a  visszamaradt ásványi nyersanyag mennyiségét is – szóló tájékoztató és azt megalapozó, 
rendelkezésére álló hatósági határozatok megküldésével egyidejűleg megkeresi a Magyar Állam tulajdonosi jogait 
gyakorló szervet azzal, hogy igénybejelentés esetén a megkeresés közlésétől számított 20 napon belül a bányászati 
jog jogosítottjával az  átruházásról szóló megállapodást az  eljárás szünetelésére vonatkozó kérelmével küldje 
meg. A  megállapodás megküldése esetén a  bányafelügyelet a  bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi terv 
elbírálására vonatkozó eljárást megszünteti.
(10) Amennyiben az  átadó és a  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv az  átruházás feltételeiben nem 
tudnak 20 napon belül megállapodni, úgy a  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv jogosult a  határidő 
leteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni azzal, hogy a bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi terv 
elbírálása szempontjából a per előkérdésnek minősül.”

11. §  A Bt. vhr. az 1. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

12. §  A Bt. vhr.
a) 1/D.  §-ában az  „Egységes Országos Vetületi Rendszer (a  továbbiakban: EOV)” szövegrész helyébe  

az „EOV” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében a „készletre” szövegrész helyébe a „vagyonra” szöveg
lép.
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2. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló  
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 
6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A közcélú fenntartás során a mederből kitermelt ásványi anyag nem vízgazdálkodási célú hasznosítása, vagy 
értékesítése esetén a bányajáradékot a hasznosító vagy a vevő fizeti meg.”

3. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A nagyvízi meder, a  parti sáv, a  vízjárta és a  fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a  folyók esetében a  nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 5.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításának megvalósítására, a művelési ág megváltoztatására, 
a  nagyvízi mederből a  nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét nem érintő mederanyagnak nem minősülő, 
ásványi nyersanyag kitermelésére, valamint építménynek a  nagyvízi mederben történő elhelyezésére vonatkozó 
hozzájárulás megadása előtt a folyószakasz mederkezelőjének vizsgálnia kell a kérelemben foglaltaknak az árvíz és 
a jég levonulására gyakorolt hatását.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatot követően a  nagyvízi mederben a  termőföld más célú hasznosításához, 
a  művelési ág megváltoztatásához, tereptárgy elhelyezéséhez, létesítéséhez a  mederkezelő nem járulhat hozzá,  
ha az az árvíz és jég levonulását akadályozza vagy kedvezőtlenül befolyásolja.”

5. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

16. §  A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3.  melléklete helyébe 
a 3. melléklet lép.

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló  
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

17. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. Záró rendelkezések

18. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az ásványi nyersanyagvagyon ismeretességi kategorizálása során alkalmazandó követelmények

Fogalommeghatározások

 I)  Általános az ENSZ Vagyon Osztályozási Keretrendszere (UNFC 2020) szerint:
1.  UNFC 221 osztály: E2: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból 

életképes lesz a közeljövőben; F2: A technikai megvalósíthatósága a fejlesztési projektnek további értékelés 
tárgyát képezi; G1: A  projekthez tartozó termék (ásványi nyersanyag) magas szintű bizonyossággal 
becsülhető.

2.  UNFC 222 osztály: E2: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból 
életképes lesz a közeljövőben; F2: A technikai megvalósíthatósága a fejlesztési projektnek további értékelés 
tárgyát képez; G2: A  projekthez tartozó termék (ásványi nyersanyag) közepes szintű bizonyossággal 
becsülhető.

3.  UNFC 112 osztály: E1: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból 
igazoltan életképes; F1: A  technikai megvalósíthatósága a  fejlesztési projektnek igazolt; G2: A  projekthez 
tartozó termék (ásványi nyersanyag) közepes szintű bizonyossággal becsülhető.

4.  UNFC 111 osztály: E1: A fejlesztés és a működtetés környezeti, társadalmi, illetve gazdasági megfontolásokból 
igazoltan életképes; F1: A  technikai megvalósíthatósága a  fejlesztési projektnek igazolt; G1: A  projekthez 
tartozó termék (ásványi nyersanyag) magas szintű bizonyossággal becsülhető.

 II) Szénhidrogének vonatkozásában alkalmazott kategóriák az  SPE PRMS (2018) szabvánnyal és UNFC (2020) ENSZ 
osztályozási keretrendszerrel összefüggésben:
1.  A becsült vagyon mennyiségi meghatározásának bizonytalanságát fejezik ki.

1.1.  1P: Bizonyított készlet: alacsony bizonytalanságú, konzervatív becslés a  vagyon mennyiségére. 
Valószínűségi becslés esetén legalább 90% a  valószínűsége, hogy a  meghatározott vagyon 
mennyisége a  megadott érték, vagy több. Feltételes vagyon esetén jelölése 1C. Megfelel a  UNFC 
osztályozás szerinti G1 kategóriának.

1.2.  2P: Bizonyított + valószínű készlet: legjobb becslés a  vagyon mennyiségére. Valószínűségi becslés 
esetén legalább 50% a valószínűsége, hogy a meghatározott vagyon mennyisége a megadott érték, 
vagy több. Feltételes vagyon esetében jelölése 2C. Megfelel a  UNFC osztályozás szerinti G1+G2 
kategóriának.

1.3.  3P: Bizonyított + valószínű + lehetséges készlet: magas bizonytalanságú, optimista becslés a  vagyon 
mennyiségére. Valószínűségi becslés esetén legalább 10% a  valószínűsége, hogy a  meghatározott 
vagyon mennyisége a megadott érték, vagy több. Feltételes vagyon esetében jelölése 3C. Megfelel 
a UNFC osztályozás szerinti G1+G2+G3 kategóriának.

 III) Szilárd ásványi nyersanyagok ismeretességi kategóriái (CRIRSCO 2019) szerint:
1.  Szilárd földtani ásványi nyersanyagvagyon (Mineral Resource): A  földtani ásványvagyon a  földkéregben 

vagy annak felszínén található, gazdasági értéket hordozó olyan szilárd anyagkoncentráció vagy 
előfordulás, melynek ismeretessége (formája, mennyisége és minősége) reális kilátást nyújt a  jövőbeli 
gazdaságos kitermelésre. A  földtani ásványi nyersanyagvagyon helyzete, mennyisége, minősége, térbeli 
folyamatossága és egyéb geológiai jellemzői konkrét földtani tények és ismeretek (pl. mintázás) alapján 
ismertek, becsültek, vagy következtetettek. A  növekvő bizonyosság szerint a  szilárd földtani ásványi 
nyersanyagvagyon következtetett, felderített és megkutatott kategóriákba sorolható. A  szilárd földtani 
ásványi nyersanyagvagyon megfelel a Bt. 49. § 30. pontjában foglalt földtani ásványvagyon definíciónak.

2.  Módosító tényezők (Modifying Factors): Azok a  szempontok, amelyek a  földtani ásványi nyersanyagvagyon 
ipari vagyonná (Bt. 49.  § 14.  pontja szerinti ipari vagyon) minősítését meghatározzák. Ezek: bányászati, 
feldolgozási, kohászati, infrastrukturális, gazdasági, marketing-, jogi, környezetvédelmi, társadalmi és 
kormányzati tényezők.

3.  Megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon (Measured Mineral Resource): A  megkutatott földtani ásványi 
nyersanyagvagyon a  földtani ásványi nyersanyagvagyon azon része, melynek mennyisége, minősége, 
sűrűsége, geometriája és fizikai tulajdonságai kielégítő biztonsággal becsülhetőek a  részletes bányászati 
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tervezéshez és a  telep gazdaságosságának végleges értékeléséhez a  módosító tényezők alkalmazásával. 
A  földtani bizonyosság megfelelően részletes és megbízható kutatásból, mintázásból és vizsgálatból 
származik, és elegendő a  földtani és minőségi homogenitás észlelési pontok közötti becsléséhez. 
A  megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon magasabb bizonyossági szintű, mint a  felderített földtani 
ásványi nyersanyagvagyon vagy a  következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon. Bizonyított ipari 
vagyonná (bizonyított készletté) vagy valószínűsített ipari vagyonná (valószínűsített készletté) minősíthető át.

4.  Felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon (Indicated Mineral Resource): A  felderített földtani ásványi 
nyersanyagvagyon a  földtani ásványi nyersanyagvagyon azon része, melynek mennyisége, minősége, 
sűrűsége, geometriája és fizikai tulajdonságai kielégítő biztonsággal becsülhetőek ahhoz, hogy a módosító 
tényezők használatával a bányatervezés és a nyersanyagtelep gazdasági életképessége értékelhetővé váljon 
a módosító tényezők alkalmazásával, ezáltal a készletté minősítés biztosított legyen. A földtani bizonyosság 
megfelelően részletes és megbízható kutatásból, mintázásból és vizsgálatból származik, és elegendő 
a  földtani és minőségi homogenitás észlelési pontok közötti becsléséhez. A  felderített földtani ásványi 
nyersanyagvagyon alacsonyabb bizonyossági szintű, mint a megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon, 
és csak valószínűsített ipari vagyonná (valószínűsített készletté) minősíthető át. A  továbbkutatás során, 
az  ismeretesség növelésével a  felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon megkutatott földtani ásványi 
nyersanyagvagyonná sorolható át.

5.  Következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon (Inferred Mineral Resource): A  következtetett földtani 
ásványi nyersanyagvagyon az  ásványi nyersanyagvagyon azon része, melynek mennyisége és minősége 
csak korlátozott földtani adat és minta alapján becsülhető. A  földtani tényadatok valószínűsítik, de nem 
bizonyítják a földtani és minőségi folytonosságot. Minősítése megfelelő technikákkal például kibúvásokból, 
kutatóárkokból, kutatóaknákból, mesterséges feltárásokból, stb., gyűjtött kutatási, mintázási és vizsgálati 
adatokon alapul. A  következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon alacsonyabb ismeretességi szintű, 
mint a felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon, és nem minősíthető át ipari ásványvagyonná (ásványi 
nyersanyagkészletté). A kutatás folytatásával a következtetett földtani ásványi nyersanyagvagyon nagy része 
felderített földtani ásványi nyersanyagvagyonná válhat.

6.  Szilárd ásványi nyersanyagkészlet (Mineral Reserve): Ez a kategória megfelel a Bt. 49. § 14. pontja szerinti ipari 
vagyonnak. A megkutatott illetve felderített földtani ásványi nyersanyagvagyon gazdaságosan kitermelhető 
része. Meghatározása során figyelembe vételre kerül a  termelési hígulás és a  termelési veszteség is. 
A  szükséges becslések és tanulmányok elkészültek, ezekben módosító tényezőként reális bányászati, 
kohászati, gazdasági, marketing-, jogi, környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati tényezőket vettek 
figyelembe. A jelentés készítésének időpontjában a számítások alátámasztják, hogy a gazdaságos kitermelés 
megalapozott. Az  ásványi nyersanyagkészleteket (ipari vagyonokat) a  növekvő ismeretességi szint szerint 
valószínű (valószínű ipari vagyon) és bizonyított ásványi nyersanyag készlet (bizonyított ipari vagyon) 
kategóriákba kell sorolni. A szilárd ásványi nyersanyag készleteket (ipari vagyonokat) előmegvalósíthatósági 
vagy megvalósíthatósági tanulmányban határozzák meg módosító tényezők alkalmazásával. Az  ásványi 
nyersanyagkészleteket a  növekvő ismeretességi szint szerint valószínűsített és bizonyított ásványi 
nyersanyagkészlet kategóriákba kell sorolni.

7.  Valószínűsített szilárd ásványi nyersanyagkészlet (valószínűsített ipari vagyon) (Probable Mineral Reserve): 
A  valószínűsített ásványi nyersanyagkészlet a  felderített vagy bizonyos esetekben a  megkutatott 
ásványvagyon gazdaságosan kitermelhető része. A  valószínűsített nyersanyagkészlet esetén használt 
módosító tényezők bizonyossági szintje kisebb, mint a bizonyított nyersanyagkészletnél használté.

 Bizonyított szilárd ásványi nyersanyagkészlet (bizonyított ipari vagyon) (Proved Mineral Reserve): A  bizonyított 
ásványi nyersanyagkészlet a  megkutatott ásványvagyon gazdaságosan kitermelhető része. A  bizonyított 
nyersanyagkészlet a módosító tényezők magas ismeretességi szintjét jelenti.

 IV) Szilárd ásványi nyersanyagok vonatkozásában alkalmazott kategóriák harmonizációja a CRIRSCO (2019) nemzetközi 
jelentéstételi szabvány és ENSZ (UNFC 2020) osztályozási keretrendszerrel:
1.  „A” kategória: Az  ásványi nyersanyagtestek geometriája (hely, forma, méret, települési viszonyok), 

belső változékonysága, meddő betelepülések, töréses elmozdulások geometriája részletesen ismert és 
kontúrozott. Az  ásványi nyersanyag természeti és technológiai típusai és minőségi fajtái, hasznos és káros 
komponensei részletesen – a  komplex feldolgozási törzsfa megtervezéséhez elegendő részletességgel  – 
ismertek és a  számbavételi kondíciók szerint jellemzésre kerültek. A  hidrogeológiai, mérnök-geológiai 
(geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti feltételek olyan részletességgel ismertek, amely biztosítja 
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a  lelőhely leművelésének tervezéséhez szükséges alapadatokat. Az ásványi nyersanyag földtani, illetve ipari 
vagyon (készlet) kontúrozását fúrások és bányászati (beleértve a  fejtéselőkészítő-) létesítmények mentén 
a számbavételi kondíciós követelmények alapján – extrapoláció nélkül – végezték el.

2.  „B” kategória: Az ásványi nyersanyagtestek és a jelentős töréses elmozdulások helyzete és geometriája ismert 
és kontúrozott, a  belső változékonyság, meddő betelepülések jellege és a  tektonizált részek helye ismert. 
Az  ásványi nyersanyag természeti típusai ismertek és kontúrozottak, a  technológiai típusok és minőségi 
fajták térbeli eloszlási törvényszerűségei és mennyiségi arányai ismertek, hasznos és káros komponensek 
ásványi kötődése – a nyersanyag ésszerű és komplex feldolgozás elvi törzsfájának kiválasztásához elegendő 
részletességgel – ismertek és a  kondíciók szerint jellemzésre kerültek. A  hidrogeológiai, mérnök-geológiai 
(geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti feltételek olyan részletességgel ismertek, amely lehetővé 
teszi paramétereik mennyiségi és minőségi jellemzését és kihatásuk megítélését a  lelőhely feltárására 
és kitermelésére. Az  ásványi nyersanyag földtani illetve ipari vagyon (készlet) kontúrozását fúrások és 
bányászati létesítmények mentén alapvetően a számbavételi kondíciós követelmények alapján végezték el, 
állandóvastagságú és minőségű nyersanyagtestek esetében földtani kritériumok szerint, geofizikai illetve 
geokémiai adatok alapján korlátozott méretű extrapolációs zónával kiegészítve.

3.  „C1“ kategória: Ismertek a  nyersanyagtestek méretei és jellegzetes formái, települési viszonyaik és belső 
felépítésük alapvető jellemzői; értékelésre kerültek a nyersanyagtestek változékonysága és folyamatosságok 
lehetséges megszakadása, a  rétegszerű kifejlődésű ásványi nyersanyag előfordulások és az  építő- és 
burkolókövek előfordulásai esetében a  kis amplitúdójú intenzíven tektonizált területek. Az  ásványi 
nyersanyag természeti és technológiai típusai meghatározásra kerültek, térbeli eloszlásuk általános 
törvényszerűségei ismertek, a  technológiai típusok és minőségi fajták térbeli eloszlási törvényszerűségei 
és mennyiségi arányai ismertek, hasznos és káros komponensek ásványi kötődése – a  megkutatott 
vagyon/készlet ipari értékének megalapozásához elegendő mértékben – ismertek és a  kondíciók szerint 
jellemzésre kerültek. A hidrogeológiai, mérnök-geológiai (geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti 
feltételek vizsgálatának részletessége lehetővé teszi alapvető paramétereik előzetes jellemzését. Az  ásványi 
nyersanyag földtani illetve ipari vagyon (készlet) kontúrozását fúrások és bányászati létesítmények mentén 
a  számbavételi kondíciós követelmények alapján végezték el, a  geofizikai kutatások adatai és földtanilag 
megalapozott extrapoláció figyelembevételével.

Az „A” és „B”, illetve az  alacsonyabb komplexitású (1–3) „C1” ismeretességi kategóriák a  nemzetközi jelentéstételi 
szabvány szerinti megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyonba (Measured Mineral Resource) sorolhatók.
A nemzetközi jelentéstételi szabvány szerint ezek alapján és a  módosító tényezők figyelembe vételével lehet 
gazdasági értékelést végezni (bizonyított illetve valószínűsített ipari vagyont azaz készletet meghatározni).
A megkutatott földtani ásványi nyersanyagvagyon a UNFC 221 kategóriának felel meg. A bizonyított ipari vagyon 
(bizonyított készlet) a  UNFC 111, a  valószínűsített ipari vagyon (valószínűsített készlet) a  UNFC 112 kategóriának 
felel meg.
4.  „C2“ kategória: A nyersanyagtestek mérete, formája, belső felépítése, települési viszonyai földtani és geofizikai 

adatok alapján értékelésre kerültek, amelyeket a  nyersanyag fúrásokkal vagy bányászati létesítményekkel 
történő harántolásai erősítenek meg. A  nyersanyag minősége és technológiai tulajdonságai kisszámú 
laboratóriumi vizsgálatok adatai alapján meghatározásra kerültek, vagy az  azonos vagy hasonló lelőhely 
részletesen ismert részeinek analógiája szerint kerültek értékelésre. A  hidrogeológiai, mérnök-geológiai 
(geotechnikai), bányaföldtani és egyéb természeti feltételek értékelése a  kutatólétesítményekben 
megfigyelhető adatok, az  adott lelőhely más részein meglévő adatok, valamint az  adott körzetben 
ismert lelőhelyek analógiája alapján történt. Az  ásványi nyersanyag földtani illetve ipari vagyon (készlet) 
kontúrozását a  számbavételi kondíciós követelmények alapján végezték el egyedi fúrások, bánya-térségek, 
természetes feltárások vagy azok összessége alapján, geofizikai és geokémiai vizsgálatok és földtani 
szerkesztések figyelembevételével, valamint a  magasabb ismeretességű földtani ásványvagyon illetve 
ipari vagyon (készlet) kategóriák vagyonbecslése során alkalmazott földtanilag megalapozott paraméter-
extrapolációjával történt.

A magasabb komplexitású „C1” és a „C2” ismeretességi kategóriák a  nemzetközi jelentéstételi szabvány szerinti 
felderített földtani ásványi nyersanyagvagyonba (Indicated Mineral Resource) sorolhatók. A  nemzetközi 
jelentéstételi szabvány szerint ezek alapján és a módosító tényezők figyelembe vételével lehet gazdasági értékelést 
végezni, de csak valószínűsített ipari vagyont, azaz valószínűsített készletet meghatározni. A valószínűsített készlet 
a UNFC 112 kategóriának felel meg.
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Komplexitás: A  lelőhelyek inhomogenitásának meghatározó mutatója. A  lelőhely változékonysága, amely 
a produktív rétegösszlet 1 km2-re eső, önmagukban homogénnek tekinthető, de egymáshoz képest akár minőség, 
akár az előfordulási adottságok tekintetében eltérő, vagy tektonikailag elkülönült azon ásványvagyon számbavételi 
alapegységek (tömbök) számával jellemezhető, amelyekkel a művelés során – a  földtani adottságokból eredően – 
külön fejtési egységekként, mezőként kell számolni. Ez alapján a lelőhely lehet:
–  nyugodt, homogén: <30 db/km2,
–  kissé zavart, kissé inhomogén: 30–69 db/km2,
–   zavart, inhomogén: 70–159 db/km2,
–  nagyon zavart, különösen inhomogén: ≥160 db/km2.
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2. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt táblázat 109. és 110. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 111. és 112. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I)

109.

14. Egyéb 
nyersanyagok

1. Vegyes, 
kevert 

nyersanyagok

Azon ásványi (nyers)
anyagok, melyek vegyes, 

kevert összetételük 
révén az 1–101. sorszám 
egyikébe sem sorolhatók 

be.

1. Kevert 
ásványi 

nyersanyag I.

Azon ásványi nyersanyag, amely 
földtani szakértő szakvéleménye 

alapján a melléklet 34., 36., 41–45. és 
63. sorában szereplő nyersanyagot 
60%-nál nagyobb mennyiségben 

tartalmazza.

2311 Az adott 
nyersanyagnál 

megjelölt fajlagos 
érték

Ft/m3

110.

2. Kevert 
ásványi 

nyersanyag II.

Azon ásványi nyersanyag, amely 
földtani szakértő szakvéleménye 

alapján a melléklet 34., 36., 41–45. és 
63. sorában szereplő nyersanyagot 

60%-nál kisebb mennyiségben 
tartalmazza.

2312 660 Ft/m3 0000 
Vegyes, kevert és 
meddő-hányóból 

nyert nyersanyagok

111.

3. Kevert 
ásványi 

nyersanyag III.

Azon ásványi nyersanyag, amely 
földtani szakértő szakvéleménye 

alapján a melléklet 3–33., 35., 
37–40., 46–62., 64–76. és 92–97. 
sorában szereplő nyersanyagot 

60%-nál nagyobb mennyiségben 
tartalmazza.

2313. Az adott 
nyersanyagnál 

megjelölt fajlagos 
érték

Ft/m3

112.

4. Kevert 
ásványi 

nyersanyag IV.

Azon ásványi nyersanyag, amely 
földtani szakértő szakvéleménye 

alapján a melléklet 3–33., 35., 
37–40., 46–62., 64–76. és 92–97. 
sorában szereplő nyersanyagot 
60%-nál kisebb mennyiségben 

tartalmazza.

2314. 660 Ft/m3 0000 
Vegyes, kevert és 
meddő-hányóból 

nyert nyersanyagok
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3. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési eljárásokban a kormányhivatal által vizsgált szakkérdések

A B C D E F G H

1. Szakkérdés vizsgálatának feltétele Szakkérdés

Kutatásra vonatkozó 

műszaki üzemterv 

jóváhagyása (kivett 

hely esetében  

a hatáskörrel kivett 

helyre vonatkozó 

állásfoglalása is)

Bányatelek 

megállapítása

Feltárásra és 

kitermelésre 

készített műszaki 

üzemterv 

jóváhagyása, 

módosítása, 

szüneteltetési 

műszaki üzemi 

terv jóváhagyása

Védőpillér 

kijelölése, 

módosítása, 

meggyengítése és 

lefejtése

Bányabezárási 

műszaki üzemi 

terv jóváhagyása 

(módosítása); 

bányabezárás, 

tájrendezés 

végrehajtása 

elfogadása

Föld alatti 

bányatérségek és 

egyéb bányászati 

létesítmények más 

célú hasznosításának 

jóváhagyása

2. Ha ugyanezt a szakkérdést 
korábban önálló eljárásban 
nem vizsgálták, és  
a bányászati tevékenység 
termőföldet érint.

A termőföld mennyiségi védelme. IGEN  IGEN NEM NEM IGEN NEM

3. Ha ugyanezt a szakkérdést 
korábban önálló eljárásban 
nem vizsgálták, és  
a bányászati tevékenység 
termőföldön valósul meg.

A termőföld minőségi védelme 
követelménye.

NEM  NEM IGEN NEM IGEN NEM

4. Ha ugyanezt a szakkérdést 
korábban önálló eljárásban 
nem vizsgálták, és az eljárás 
erdőt érint.

Az erdőre gyakorolt hatások, továbbá 
ezen felül a bányatelek megállapítása 
iránti eljárásban az erdő igénybevételének 
engedélyezhetősége is.

NEM  IGEN NEM IGEN IGEN NEM
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5. Ha a bányászati 
tevékenység az országos 
vagy helyi közutat vagy 
annak biztonsági övezetét 
érinti, és a kérelmező az 
útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy  
a hozzájárulásban előírt 
feltételt sérelmesnek tartja.

A közút területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési 
terveinek végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása 
alapján – történő engedélyezhetősége.

 IGEN  IGEN  NEM  IGEN  IGEN  IGEN

6. Ha az eljárással 
érintett tevékenység 
megkezdéséhez, 
bányatelek-  
megállapításhoz 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
továbbá előzetes vizsgálati 
eljárást nem folytattak le, 
vagy a bányászati  
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési 
engedély nem szükséges.

a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti 
és európai uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban rögzített 
követelményeinek, 
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek, 
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
követelményeinek,  
a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, 
d) a keletkező hulladék elhelyezésére, 
előkezelésére, hasznosítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó 
hulladékgazdálkodási előírásoknak  
való megfelelőség. 
Továbbá szükséges-e hulladékkezelő 
létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti 
kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást 
nem vagy feltételekkel lehet megadni.

 IGEN  IGEN  IGEN  IGEN  IGEN  IGEN
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7. Ha az eljárás a kulturális 
örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyet, régészeti 
védőövezet területét, 
műemléki területet vagy 
nyilvántartott műemléki 
érték vagy műemlék 
telket érint, és az eljárással 
érintett tevékenység 
megkezdéséhez, 
bányatelek- 
megállapításhoz 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
továbbá előzetes vizsgálati 
eljárást nem folytattak le.

A régészeti örökség és a műemléki érték 
védelme jogszabályban meghatározott 
követelményeinek a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek melletti 
megfelelősége.

 IGEN  IGEN  NEM  IGEN  NEM  IGEN

8. Ha az eljárás gyorsforgalmi 
utat, valamint közúti 
határátkelőhely közlekedési 
építményeit vagy azok 
biztonsági övezetét érinti, 
és a kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás megtagadását 
vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása, hogy a közút területének 
nem közlekedési célú igénybevétele vagy a 
tevékenység a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési 
terveinek végrehajtására, a közútkezelő 
fenntartási, üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása 
alapján – engedélyezhető-e.

 IGEN  IGEN  NEM  IGEN  IGEN  IGEN

9. Az eljárás egyéb vízi 
közlekedési létesítményt 
érint.

Az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben a vízi 
közlekedési létesítmények működését.

 IGEN  IGEN  NEM  IGEN  IGEN  NEM

”
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4. melléklet a 706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

 1.  Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

A B C D E F

1.  Közigazgatási hatósági eljárás  Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje

2. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a létesítmény  
a kérelemben foglaltak szerinti vagy 
további feltételek melletti megvalósítása 
esetén az államhatár  
rendje biztosított-e, a határrendsértések  
és határesemények megelőzhetők-e.

Az államhatártól számított 100 méteren 
belül épülő létesítmény esetében.

Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –

3. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e 
a felszíni és felszín alatti vizek védelme 
jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, 
felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve 
kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve 
a belterületi földgázelosztó vezetéket 
és az egy ingatlant ellátó geotermikus 
energiát kinyerő, hasznosító 
létesítményt.

Területi vízvédelmi 
hatóság

– –
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4. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy biztosítható-e 
a vízbázis-védelemre, valamint a vizek 
lefolyására és az árvíz levonulására 
vonatkozó követelmények teljesülése.

Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet,  
vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve  
a belterületi földgázelosztó vezetéket 
és az egy ingatlant ellátó geotermikus 
energiát kinyerő, hasznosító 
létesítményt.

Területi vízügyi hatóság

– –

5. A bányafelügyelet polgári 
felhasználású robbanóanyagok 
forgalmazására, tárolására, gyártására 
vonatkozó engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló 
építmények védelmének, őrzésének 
technikai eszközei, az őrzés-védelem 
személyi feltételei biztosítottak-e,  
a robbanóanyagok tárolási

Minden esetben. Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –

  körülményei és az ezekről vezetett 
nyilvántartások megfelelőek-e.

 
  

6. A bányafelügyelet polgári 
felhasználású robbanóanyagok 
forgalmazására, tárolására, gyártására 
vonatkozó engedélyezési eljárása.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló 
építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi 
előírásoknak.

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve

– –

7. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes 
nyomástartó berendezések 
létesítésének (felállításának) és 
használatbavételének engedélyezési 
eljárása.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírások érvényre juttatása.

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve

– –

8. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes 
nyomástartó berendezések 
létesítésének (felállításának) és 
használatbavételének engedélyezési 
eljárása honvédelmi létesítmény 
területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírások érvényre juttatása.

Minden esetben. Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap
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9. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes 
nyomástartó berendezések 
létesítésének (felállításának) 
és használatbavételének 
engedélyezésére irányuló eljárás 
honvédelmi létesítmény területén.

A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat teljesítették-e.

Ha a kérelem a bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó 
berendezések létesítésének 
(felállításának) és használatba-
vételének engedélyezésére irányul.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap

10. Bányászati hulladékkezelő 
létesítmények bezárási eljárása.

A katasztrófavédelmi előírásoknak való 
megfelelőség vizsgálata.

Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv 
jóváhagyásával engedélyezik.

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve

– –

11. „A” osztályú bányászati 
hulladékkezelő létesítmény építési 
és használatbavételi engedélyezési 
eljárása.

Belső vészhelyzeti terv 
megfelelőségének kérdése.

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve

– –

12. Geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölése 
felszín alatti vizek minőségi és 
mennyiségi védelmére gyakorolt 
hatásának vizsgálata.

Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges.

Területi vízvédelmi 
hatóság

– –

13. Geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölése 
ivóvízbázisra gyakorolt hatásának 
vizsgálata.

Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati 
engedély, vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem szükséges.

Területi vízügyi hatóság

– –

14. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e 
a felszíni és felszín alatti vizek 
mennyiségi és minőségi védelmének 
jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges, vagy  
a tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges és a tevékenység felszín 
alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, 
illetve kijelölés alatt álló kijelölt 
vízbázist érint.

Területi vízvédelmi 
hatóság

– –
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15. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás 
vizsgálata.

Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges, vagy  
a tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges és a tevékenység 
felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve 
kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint.

Területi vízügyi hatóság

– –

16. A polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalmazására, 
tárolására, gyártására vonatkozó 
engedélyezési eljárás.

A robbanóanyagok tárolására szolgáló 
építmények védelmének, őrzésének 
technikai eszközei, az őrzés-védelem 
személyi feltételei biztosítottak-e,  
a robbanóanyagok tárolási körülményei 
és az ezekről vezetett nyilvántartások 
megfelelőek-e.

Ha a kérelem polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalmazására, 
tárolására, gyártására irányul.

Tevékenység 
végzése szerint 
területileg illetékes 
megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –

17. A geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölésének 
a felszín alatti vizek minőségi 
védelmére, a vízkészlet gazdálkodásra, 
az ivóvízbázisra és a vizek mennyiségi 
állapotára gyakorolt hatásának 
vizsgálata 

Ha a kérelem tartalma szerint a 
geotermikus védőidom megállapítására 
irányuló bányászati eljárásban 
a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges.

Védőidom 
elhelyezkedése szerint 
illetékes területi vízügyi 
hatóság

– –

18. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására,  
a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján –  
engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy 
annak biztonsági övezetét érinti és  
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedési 
hatáskörben eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal.

– –
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19. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a vasúti pálya 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett 
– a tervezett igénybevétel a vasút 
állagára, a vasúti forgalom biztonságára, 
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására gyakorolt 
hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha vasúti pálya szélső vágányának 
tengelyétől számított 100 méteren 
belüli bányászati építmény építését, 
elhelyezését, megszüntetését 
tervező személy a vasúti pályahálózat 
működtetője hozzájárulásának a 
megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –

20. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Az építmény elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének közvetlen és 
közvetett hatásának vizsgálata  
a légiközlekedésre, a földi telepítésű 
berendezések működésére és a 
légiközlekedés biztonságára.

Ha a létesítmény helye magyarországi 
repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól számított  
4 kilométeren belüli kijelölésű,  
60 méternél magasabb létesítmény 
létesítése, 20 méternél magasabb 
létesítmény magyarországi repülőtértől, 
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs 
ponttól számított 10 kilométeren belüli 
létesítésű.

Légiközlekedési hatóság

– –

21. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak elbírálása, hogy a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy további feltételek 
mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás – a bányák föld alatti 
létesítményei kivételével – honvédelmi 
vagy katonai célú létesítmény 
működési vagy védőterületén tervezett 
létesítmény megvalósítására irányul.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap
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22. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e 
a felszíni és felszín alatti vizek védelme, 
hasznosítási lehetőségei megőrzésének 
jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a bányászati tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély vagy 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet 
vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve  
a belterületi földgázelosztó vezetéket 
és az egy ingatlant ellátó geotermikus 
energiát kinyerő, hasznosító 
létesítményt.

Területi vízvédelmi 
hatóság

– –

23. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e 
a vízbázis-védelem jogszabályban 
foglalt követelményei.

Ha a bányászati tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély vagy 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges és az építési 
tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet 
vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve  
a belterületi földgázelosztó vezetéket 
és az egy ingatlant ellátó geotermikus 
energiát kinyerő, hasznosító 
létesítményt.

Területi vízügyi hatóság

– –

24. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény 
vagy tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a kérelemben megjelölt létesítmény 
helyi jelentőségű védett természeti 
területet érint vagy arra közvetlen 
hatást gyakorol, és a tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély vagy 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges.

Települési 
önkormányzat jegyzője, 
a fővárosban a főjegyző

–  21 nap
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25. A bányafelügyelet építésügyi 
hatósági és építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó építményekre, 
valamint ezen létesítmények elvi 
építésének, használatbavételének, 
fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá 
rendeltetésük megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény 
a kérelemben foglaltak szerinti vagy 
további feltételek melletti megvalósítása 
esetén az államhatár rendje 
biztosított-e, továbbá, hogy  
a határrendsértések és határesemények 
megelőzhetők-e.

Ha kérelem tárgyát képező bányászati 
létesítmény az államhatártól számított 
100 méteren belül épül.

Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság

– –

26. 1. A bányafelügyelet bányászati 
szakigazgatással kapcsolatos 
engedélyezési eljárásai 
2. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyására irányuló 
(kivett hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó állásfoglalása 
is) eljárás.  
3. Bányatelek megállapítására 
irányuló eljárás. 
4. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, meggyengítésére és 
lefejtésére irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett 
a vasút állagára, a vasúti forgalom 
biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak ellátására, 
fejlesztési terveinek végrehajtására 
kedvezőtlen hatást gyakorol-e.

Ha a bányahatósági eljárás vasúti 
pályát vagy annak szélső vágánya 
tengelyétől számított 100 méteren 
belüli területet érint, és az építtető 
a vasúti pályahálózat működtetője 
hozzájárulásának a megtagadását vagy 
a hozzájárulásban előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –
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27. 1. A bányafelügyelet bányászati 
szakigazgatással kapcsolatos 
engedélyezési eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyására irányuló 
(kivett hely esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó állásfoglalása 
is) eljárás. 
3. Feltárásra és kitermelésre készített 
műszaki üzemterv jóváhagyására, 
módosítására, szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására irányuló 
eljárás. 
4. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, 
magassága, jellege közvetlen és 
közvetett hatásainak vizsgálata  
a légiközlekedésre, a földi telepítésű 
berendezések működésére és  
a légiközlekedés biztonságára.

Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 
40 m-nél magasabb építmény. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell bevonni  
a szakhatóságot, ha az ezekre 
vonatkozó műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel nélkül 
hozzájárult.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –
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28. 1. A bányafelügyelet bányászati 
szakigazgatással kapcsolatos 
engedélyezési eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Feltárásra és kitermelésre készített 
műszaki üzemterv jóváhagyására, 
módosítására, szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására irányuló 
eljárás. 
4. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás. 
5. Föld alatti bánya-térségek és egyéb 
bányászati létesítmények más célú 
hasznosítása jóváhagyására irányuló 
eljárás. 
6. Bányatelek megállapítása iránti 
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy további feltételek 
mellett biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás honvédelmi és katonai 
célú létesítmény működési vagy 
védőterületét érinti. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell bevonni  
a szakhatóságot, ha az ezekre 
vonatkozó műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel nélkül 
hozzájárult.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap
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29. 1. A bányafelügyelet bányászati 
szakigazgatással kapcsolatos 
engedélyezési eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Bányatelek megállapítása. 
4. Feltárásra és kitermelésre készített 
műszaki üzemterv jóváhagyására, 
módosítására, szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására irányuló 
eljárás. 
5. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, meggyengítésére és 
lefejtésére irányuló eljárás. 
6. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása), 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás. 
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb 
bányászati létesítmények más célú 
hasznosítása jóváhagyására irányuló 
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e 
a felszíni és felszín alatti vizek védelme, 
hasznosítási lehetőségei megőrzésének 
jogszabályban foglalt követelményei.

Ha bányászati tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély vagy 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához környezetvédelmi 
működési engedély nem szükséges és  
a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni 
vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve 
kijelölés alatt álló vízbázist érint. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell bevonni  
a szakhatóságot, ha az ezekre 
vonatkozó műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel nélkül 
hozzájárult.

Területi vízvédelmi 
hatóság

–  21 nap
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30. 1. A bányafelügyelet bányászati 
szakigazgatással kapcsolatos 
engedélyezési eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Bányatelek megállapítása. 
4. Feltárásra és kitermelésre készített 
műszaki üzemterv jóváhagyására, 
módosítására, szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására irányuló 
eljárás. 
5. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, meggyengítésére és 
lefejtésére irányuló eljárás. 
6. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás. 
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb 
bányászati létesítmények más célú 
hasznosítása jóváhagyására irányuló 
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e 
a vízbázis-védelem jogszabályban 
foglalt követelményei.

Ha bányászati tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély vagy 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához környezetvédelmi 
működési engedély nem szükséges és  
a tevékenység felszíni vízfolyást, 
állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés 
alatt álló vízbázist érint. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell bevonni  
a szakhatóságot, ha az ezekre 
vonatkozó műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel nélkül 
hozzájárult.

Területi vízügyi hatóság

– –
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31. 1. A bányafelügyelet bányászati 
szakigazgatással kapcsolatos 
engedélyezési eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó műszaki 
üzemterv jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Bányatelek megállapítására 
irányuló eljárás. 
4. Feltárásra és kitermelésre készített 
műszaki üzemterv jóváhagyására, 
módosítására, szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására irányuló 
eljárás. 
5. Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására 
irányuló eljárás. 
6. Föld alatti bánya-térségek és egyéb 
bányászati létesítmények más célú 
hasznosítása jóváhagyására irányuló 
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény 
vagy tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben és a helyi építési 
szabályzatban meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás helyi 
jelentőségű védett természeti 
területet érint, és az eljárással érintett 
tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezet-használati 
engedély vagy előzetes vizsgálati 
eljárás lefolytatása nem szükséges,  
vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához környezetvédelmi 
működési engedély nem szükséges. 
Bányabezárási műszaki üzemi 
terv jóváhagyására (módosítása); 
bányabezárás, tájrendezés 
végrehajtásának elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell bevonni  
a szakhatóságot, ha az ezekre 
vonatkozó műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel nélkül 
hozzájárult.

Települési 
önkormányzat jegyzője, 
a fővárosban a főjegyző

– –
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32. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

A termőföld mennyiségi védelmének 
vizsgálata.

Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és  
a bányászati tevékenység vagy 
beruházás termőföldet érint.

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

– –

33. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint  
a szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
4. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. Ha a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálták és  
a bányahatósági eljárás erdőt érint.

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

– –
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34. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján –  
engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy 
annak biztonsági övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál –  
gyorsforgalmi út, 
valamint közúti 
határátkelőhely 
közlekedési 
építményei esetében: 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala – –

35. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján –  
engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy 
annak biztonsági övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Országos közútnál – 
egyéb országos közút 
esetében közlekedési 
hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal

– –
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36. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján –  
engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat  
vagy annak biztonsági övezetét érinti és 
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál –  
a főváros kivételével 
a települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
helyi közutak esetében: 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

– –

37. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására,  
a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján –  
engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat  
vagy annak biztonsági övezetét érinti és 
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál –  
a fővárosi kerületi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
helyi közutak esetében: 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala

– –
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38. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítása.

Annak vizsgálata, hogy a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele vagy a tevékenység 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett – a közúti 
forgalom biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására,  
a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján –  
engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás közutat  
vagy annak biztonsági övezetét érinti és  
a kérelmező az útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Helyi közútnál –  
a Fővárosi 
Önkormányzat 
tulajdonában lévő 
helyi közutak esetében: 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

– –

39. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett 
– a tervezett igénybevétel a vasút 
állagára, a vasúti forgalom biztonságára, 
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására gyakorolt 
hatása alapján – engedélyezhető-e.

Ha a bányahatósági eljárás vasúti 
pályát vagy annak szélső vágányának 
tengelyétől számított 100 méteren 
belüli területet érint, és az építtető 
a vasúti pályahálózat működtetője 
hozzájárulásának a megtagadását  
vagy a hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– –
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40. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy az építmény 
nem korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben a vízi 
közlekedési létesítmények működését.

Ha a bányahatósági eljárás egyéb vízi 
közlekedési létesítményt érint.

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

– –

41. 1. A szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

A létesítmény elhelyezkedésének, 
magassága, jellege közvetlen és 
közvetett hatásainak vizsgálata  
a légiközlekedésre, a földi telepítésű 
berendezések működésére és  
a légiközlekedés biztonságára.

Ha a bányahatósági eljárás tárgya 
meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb 
építmény.

Közlekedésért felelős 
miniszter

–  21 nap
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42. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy további feltételek 
mellett biztosíthatóak-e.

Ha a bányahatósági eljárás honvédelmi 
és katonai célú létesítmény működési 
vagy védőterületét érinti.

Honvédelemért felelős 
miniszter

–  21 nap

43. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység  
a természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós jogi 
követelményeknek, a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati 
tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges, vagy  
a tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

–  21 nap
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44. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység 
a földtani közeg védelme 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati 
tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges, vagy  
a tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

–  21 nap

45. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység  
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
követelményeinek, a levegőtisztaság-
védelmi előírásoknak a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati 
tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges, vagy  
a tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

–  21 nap
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46. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a tevékenység 
a tájvédelem jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e.

Ha az eljárással érintett bányászati 
tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges, vagy  
a tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

– –

47. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a keletkező 
hulladék elhelyezése, előkezelése, 
hasznosítása, ártalmatlanítása 
megfelel-e a hulladékgazdálkodási 
előírásoknak, szükséges-e 
hulladékkezelő létesítmény 
létesítése, merülnek-e fel olyan, 
a hulladékgazdálkodásból eredő 
környezeti kockázatok, amelyek mellett 
a hozzájárulást nem vagy  
csak feltételekkel lehet megadni.

Ha az eljárással érintett bányászati 
tevékenység megkezdéséhez, 
bányatelek megállapításához 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges, vagy  
a tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

–  21 nap
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48. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosíthatóak-e 
a felszíni és felszín alatti vizek védelme, 
hasznosítási lehetőségei megőrzése 
jogszabályban foglalt követelményei.

Ha a bányászati tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély vagy 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 
nem szükséges, vagy a tevékenység 
továbbfolytatásához környezetvédelmi 
működési engedély nem szükséges és  
a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni 
vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt, illetve 
kijelölés alatt álló vízbázist érint.

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság

– –

49. 1. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapításával, valamint a 
szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására 
irányuló eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín alatti 
tárolására vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény 
vagy tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben és a helyi építési 
szabályzatban meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás helyi 
jelentőségű védett természeti 
területet érint, és az eljárással 
érintett tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges vagy a 
tevékenység továbbfolytatásához 
környezetvédelmi működési engedély 
nem szükséges.

Települési 
önkormányzat jegyzője, 
a fővárosban a főjegyző

– –
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50. 1. A szén-dioxid geológiai tárolásával 
kapcsolatos engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására 
irányuló földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának 
engedélyezése.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem  
a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelme jogszabályban meghatározott 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e.

Ha a bányahatósági eljárás  
a kulturális örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott 
vagy védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyet, régészeti védőövezet 
területét, műemléki területet vagy 
nyilvántartott műemléki érték vagy 
műemlék telket érint, és az eljárással 
érintett tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély vagy 
egységes környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges.

Kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

– –

51. A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes sajátos építményekre 
vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló  
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 
14. alcímében meghatározott 
használatbavételi engedélyezési 
eljárás.

A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes sajátos építményekre 
vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.)  
Korm. rendelet 13. alcímében 
meghatározott építési engedélyezési 
eljárás keretében vizsgált szakkérdés.

Ha az építési engedélyezési eljárás 
lefolytatásához a szakhatóság 
kikötéssel vagy feltételekkel járult 
hozzá, vagy ha az építési tevékenység 
folyamán az engedélyezett tervektől 
eltértek és az eltérés a szakhatóság 
állásfoglalásának tartalmát érinti.

Építési engedélyezési 
eljárásban érintett 
szakhatóság

– –
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52. Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal eljárása  
a létfontosságú rendszer és 
létesítmény kijelölése és a kijelölés 
visszavonása tárgyában

Annak elbírálása, hogy a bányafelügyelet  
építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó  
a) létesítmény vagy a létesítmény 
valamely elemének,
b) egyes nyomástartó berendezések,  
c) polgári felhasználású 
robbanóanyagok tárolására szolgáló 
építmények vagy az építmények 
valamely elemének,
d) bányászati hulladékkezelő 
létesítmények vagy a létesítmények 
valamely elemének,  
e) geotermikus védőidom vagy annak 
valamely elemének,  
f ) felszín alatti szénhidrogén tároló 
létesítmények vagy a létesítmény 
valamely elemének,
g) szénhidrogén szállító-, elosztó-, 
célvezeték vagy a vezeték valamely 
elemének,  
h) létesítmény vagy annak valamely 
elemének a földtani veszélyforrás 
szempontjából a kormányrendeletben 
meghatározott létfontosságú 
rendszerelemek ágazati kritériumai 
alapján műszaki biztonsági szempontból 
létfontosságú rendszerelemnek vagy 
létesítménynek  
minősül.

Minden esetben. Bánya-felügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

– 21 nap

”
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A Kormány 707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló  
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak 
nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c), f ), k) és n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet a 3. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
„A tizenharmadik havi nyugdíj”

2. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § A tizenharmadik havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv február hónapban folyósítja.”

3. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet a következő 59. §-sal egészül ki:
„59.  § Szolgálati időként kell figyelembe venni azt a  biztosítással járó jogviszonyban töltött időt, amely alatt 
a  biztosított a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020.  évi LVIII.  törvény 34.  § (2)  bekezdése, 34.  § (7)  bekezdése vagy 39.  § (1)  bekezdése alapján mentesült 
a nyugdíjjárulék megfizetése alól.”

4. § (1) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 72/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Tny. 66. §-a alapján a nyugellátásban részesülő számára kivételes nyugellátás-emelés akkor állapítható meg, 
ha a  folyósított nyugellátás és az  Szt. 4.  § (1)  bekezdés i)  pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított 
rendszeres pénzellátás – ide nem értve az  időskorúak járadékát – együttes havi összege nem haladja meg 
a 90 000 forintot.”

 (2) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 72/B. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Az  egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a  kérelmező Szt. 4.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti havi 
jövedelme nem haladja meg
a) a 80 000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
b) a 90 000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.”

 (3) A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 72/B. § (20) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központ rendkívül indokolt esetben)
„a) a  (9) és (13)  bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a  nyugellátás 
méltányosságból történő emelését azzal, hogy nem engedélyezhető emelés, ha a  nyugellátás és a  (9)  bekezdés 
szerinti rendszeres pénzellátás havi összege meghaladja a 100 000 forintot,”
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5. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet
a) 3. § (5) bekezdés c) pontjában a „22/A. §” szövegrész helyébe a „102/A. §” szöveg,
b) 11.  §-ában az „A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra 

kerülő” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
c) 59/F.  §-ában a  „Tny. 22/A.  §-a alapján szerzett” szövegrész helyébe a  „Tny. 2020. július 1-jét megelőzően 

hatályos 22/A. §-a szerinti” szöveg,
d) 64/D. §-ában az „A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra 

kerülő” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
e) 68. § (2) bekezdésében a „22/A. §-a” szövegrész helyébe a „2020. július 1-jét megelőzően hatályos 22/A. §-a” 

szöveg,
f ) 72/B.  § (8b)  bekezdésében a  „22/A.  §-a” szövegrész helyébe a  „2020. július 1-jét megelőzően hatályos 

22/A. §-a” szöveg
lép.

2. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

8. §  A 6. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII.  melléklet 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az  Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
57. sorral egészül ki:

[A B C

1.
A kereset, jövedelem  

megszerzésének éve

Járulékmérték  
% 

(magánnyugdíj-pénztári  

tagság hiányában)

Járulékmérték  
% 

(magánnyugdíj-pénztári  

tagság esetén)

57. 2021 21,1 21,1
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A Kormány 708/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az  országos sportági szakszövetségekre, az  országos sportági szövetségekre és a  fogyatékosok országos 
szövetségeire (a továbbiakban együtt: szövetség), a Magyar Olimpiai Bizottságra, a Magyar Paralimpiai Bizottságra 
és a  Nemzeti Versenysport Szövetségre (a  továbbiakban együtt: sportköztestület), a  nemzeti doppingellenes 
szervezetre (Hungarian National Anti-doping Organization, a  továbbiakban: HUNADO), valamint a  versenyszerű 
sportban részt vevő sportszervezetekre;
b) az  igazolt, a  verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolóra, az  eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre és 
az eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra 
(a továbbiakban együtt: versenyző), a szabadidős sportolóra, egyéb közreműködőre, valamint a sportszakemberre;
c) a szövetségek versenyrendszerében szervezett versenyekre.”

2. § (1) Az R. 2. §-a a következő 6a–6c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. döntési határérték: a  mintában talált tiltott szerekre vonatkozó érték, amely felett pozitív vizsgálati eredmény 
kerül megállapításra;
6b. egyéb közreműködő: a  Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a  továbbiakban: WADA) Nemzetközi 
Doppingellenes Szabályzatának (a  továbbiakban: WADA Szabályzat) hatálya alá tartózó olyan személy, aki nem 
minősül versenyzőnek vagy sportszakembernek, valamint nem vesz részt mintavételen vagy doppingellenőrzésen, 
ezért a  12.  § (1)  bekezdés b) és f )  pontjában foglalt doppingvétség tekintetében nem vonható felelősségre, de 
felelősségre vonható a 12. § (1) bekezdés e), g)–k) pontjában foglalt doppingvétség elkövetéséért;
6c. függőséget okozó szer: a  tiltólistán kifejezetten függőséget okozó szerként azonosított szer, amely használata 
a sport területén kívül széles körben elterjedt;”

 (2) Az R. 2. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7a. ideiglenes felfüggesztés: az  az időtartam, amely az  eljárás alá vont versenyző versenyengedélyének 
felfüggesztése napjától a doppingeljárást lezáró határozat meghozataláig tart, és amely az eljárás alá vont személy 
versenyrendszerben szervezett versenyen vagy szövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és szövetség, sportszervezet által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételét kizárja;”

 (3) Az R. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. manipuláció: olyan szándékos viselkedés, továbbá a  doppingellenőrzés bármely részét befolyásoló, minden 
olyan egyéb cselekedet vagy ezek kísérlete, amely nem minősül tiltott módszernek, de célja a doppingellenőrzési 
folyamat hátráltatása, így manipulációnak minősül különösen anyagi juttatás vagy más vagyoni előny elfogadása 
vagy felkínálása valamely tevékenység elvégzése vagy el nem végzése érdekében, mintavétel megakadályozása, 
mintaelemzés befolyásolása vagy ellehetetlenítése, doppingellenes szervezethez, Terápiás Alkalmazási 
Kivétel Bizottsághoz (a  továbbiakban: TUE Bizottság) vagy doppingeljárást lefolytató bizottsághoz benyújtott 
dokumentumok meghamisítása, hamis tanúvallomás beszerzése, egyéb csalás elkövetése a  doppingellenes 
szervezet vagy a  doppingeljárást lefolytató bizottság kárára, amely befolyásolja az  eredménykezelést vagy 
a jogkövetkezmények alkalmazását;”

 (4) Az R. 2. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. meghatározott módszer: a tiltólistán kifejezetten „meghatározott módszerként” szereplő tiltott módszer;”

 (5) Az R. 2. §-a a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. súlyosító körülmény: a  doppingeljárás alá vont személyt érintő olyan körülmények, amelyek az  elkövetett 
doppingvétség alapján alkalmazandó büntetésnél az e rendeletben meghatározott súlyosabb büntetés kiszabását 
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indokolhatják, ilyen körülmény lehet különösen egyszerre több tiltott szer vagy tiltott módszer használata vagy 
birtoklása, tiltott szer vagy tiltott módszer több alkalommal történő használata, vagy több eltérő doppingvétség 
elkövetése, az  elkövetett doppingvétség felderítésének akadályozása, az  eredménykezelési vagy doppingeljárás 
manipulálása, csalárd befolyásolása;
18b. szabadidős sportoló: a  versenyengedéllyel nem rendelkező sportoló, kivéve, aki a  doppingvétség elkövetését 
megelőző 5 évben nemzeti vagy nemzetközi szintű sportoló volt, nemzetközi sporteseményen vett részt, vagy 
bármely nemzetközi sportági szakszövetség vagy a  HUNADO által meghatározott nyilvántartott vizsgálati 
csoportban vagy a sportoló tartózkodási helyére vonatkozó adatközlésre kötelezett csoportban szerepelt;”

 (6) Az R. 2. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„20a. technikai dokumentum: a  WADA által elfogadott és közzétett olyan dokumentum, amely a  nemzetközi 
követelményekben foglalt doppingellenes tevékenységre vonatkozó kötelező technikai követelményeket 
tartalmazza;”

 (7) Az R. 2. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„21a. védett személy: az olyan versenyző vagy egyéb közreműködő, aki
a) a doppingvétség elkövetésének idején nem töltötte be a 16. életévét,
b) a doppingvétség elkövetésének idején nem töltötte be a 18. életévét, és nem szerepel nyilvántartott vizsgálati 
csoportban, és nem vett részt nemzetközi sporteseményen, vagy
c) más, nem az életkorral összefüggő ok miatt cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozott;”

3. §  Az R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  törvényes képviselői hozzájárulás (2)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilvántartásának hiánya nem teszi 
érvénytelenné a doppingminta vizsgálati eredményét.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  HUNADO közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság, amely doppingellenes 
tevékenysége során e  rendelet, más jogszabályok és az  egyes nemzetközi követelményeknek a  nemzeti 
doppingellenes szervezetekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – a  miniszterrel kötött közhasznú 
megállapodás alapján – részt vesz a  doppingellenes tevékenységben. Doppingellenes tevékenységének 
ellátásával a  HUNADO elősegíti a  versenyzők és a  szabadidős sportolók egészségének védelmét. A  HUNADO-nak 
a  doppingellenes tevékenységével összefüggésben, a  mintavétel és -kezelés során bekövetkező károk 
megtérítésének fedezésére szolgáló felelősségbiztosítással, ISO nemzetközi tanúsítvánnyal és WADA akkreditációval 
kell rendelkeznie.”

 (2) Az R. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HUNADO doppingellenes tevékenysége során e  rendelettel, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályaival, valamint a nemzetközi követelményekkel összhangban)
„b) valamennyi érintett sportágra kiterjedően összeállítja a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzők 
körét, amely azok tartózkodási helyére előírt információ szolgáltatása mértékéhez kapcsolódó alcsoport 
létrehozásának lehetőségét is magába foglalja a nemzetközi követelményeknek megfelelően,”

 (3) Az R. 5. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HUNADO doppingellenes tevékenysége során e  rendelettel, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályaival, valamint a nemzetközi követelményekkel összhangban)
„f ) feladatkörével összefüggésben felvilágosító és nevelő tevékenységet végez, valamint az  oktatásra vonatkozó 
nemzetközi követelménynek megfelelően végzi a doppingellenes oktatás tervezését, megvalósítását, értékelését és 
népszerűsítését,”

 (4) Az R. 5. § (2) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HUNADO doppingellenes tevékenysége során e  rendelettel, a  nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes 
szabályaival, valamint a nemzetközi követelményekkel összhangban)
„r) ellátja az  (1)  bekezdés szerinti közhasznú megállapodásban meghatározott egyéb feladatokat, amely során 
jogosult a  doppingellenőrzés vagy a  doppingellenes oktatás egyes részfeladatainak ellátásába harmadik felet 
bevonni azzal, hogy a  harmadik fél ezen tevékenységének a  WADA Szabályzattal való összhangjáért a  HUNADO 
felel,”
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5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  doppingbizottság az  e  rendeletben, más jogszabályokban és a  vonatkozó nemzetközi követelményekben 
foglaltak szerint felelős az  első fokú doppingeljárások lefolytatásáért. A  doppingbizottság tagjai a  bizottsági 
tagságra jogosultak köréből kerülnek kijelölésre. A  bizottsági tagságra jogosultak körének elnökét a  HUNADO 
vezetője jelöli ki. A bizottsági tagságra jogosultak körének elnöke a bizottsági tagságra jogosultak köréből jelöli ki 
a doppingbizottság elnökét és tagjait.”

 (2) Az R. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A doppingbizottság három tagból áll. A bizottsági tagságra jogosultak körének elnöke határozza meg az adott 
ügyben eljáró doppingbizottság összetételét. A  doppingbizottság legalább egy tagjának jogi végzettséggel kell 
rendelkeznie. Az eljáró doppingbizottság elnöke és tagja írásban nyilatkozik arról, hogy esetében nem áll fenn olyan 
tény vagy körülmény, amely miatt tőle az ügy elfogulatlan megítélése nem várható. Ha a doppingeljárás során ilyen 
tény vagy körülmény felmerül, a doppingbizottság tagja haladéktalanul értesíti erről az eljárás résztvevőit.
(4) A bizottsági tagságra jogosultak körének elnöke és tagjai, valamint a doppingbizottság elnöke és tagjai feladatuk 
ellátása során a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek részéről nem utasíthatók, doppingellenes 
tevékenységüket ezen szervezetektől függetlenül végzik. A  doppingbizottság elnöke és tagjai tevékenységük 
ellátása során a bizottsági tagságra jogosultak körének elnöke által nem utasíthatók.”

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  doppingbizottság első fokon meghozott határozatával szemben benyújtott fellebbezés eredményeként 
induló másodfokú doppingeljárást a  dopping fellebbviteli bizottság folytatja le. A  dopping fellebbviteli bizottság 
a Sport Állandó Választottbíróság szervezeti keretei között működik.”

 (2) Az R. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  másodfokú doppingeljárásban a  felülvizsgálat kiterjedhet a  doppingbizottság eljárása során nem 
vizsgált, de az  ügy szempontjából releváns kérdésekre is. A  fellebbezéssel érintett bármely fél jogosult olyan 
bizonyítékot, érvelést vagy igényt előterjeszteni, amely a  doppingeljárás alá vont személy önhibáján kívüli okból 
a doppingbizottság eljárása során nem merült fel, ha az a doppingbizottság által vizsgált magatartással, általános 
tényekkel vagy körülményekkel kapcsolatosak. A  dopping fellebbviteli bizottság az  eljárása során felmerülő 
egészségügyi szakkérdésben orvos végzettséggel rendelkező személyt hallgathat meg.”

7. §  Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § (1) A  doppingbizottság és a  dopping fellebbviteli bizottság a  működési függetlenség elve alapján jár 
el. A  doppingellenőrzésért felelős doppingellenes szervezetnek vagy tagszervezeteinek azon munkavállalója, 
bizottsági tagja, tanácsadója és vezető tisztségviselője, aki a vizsgálatban és doppingeljárást lezáró érdemi döntés 
meghozatalát megelőzően az eljárásban részt vett, nem nevezhető ki a doppingeljárást lefolytató bizottság tagjai 
vagy munkatársai közé. A  doppingeljárást lefolytató bizottság a  meghallgatást és a  döntéshozatalt önállóan, 
a  doppingellenes szervezet vagy harmadik fél külső befolyása nélkül végzi. A  doppingeljárást lefolytató bizottság 
tagjai és a doppingeljárást lefolytató bizottság döntéshozatalában más módon résztvevő személy nem szerepelhet 
az ügy kivizsgálásában, felülvizsgálatában és az ügy további menetére vonatkozó döntések meghozatalában.
(2) A  dopping fellebbviteli bizottság az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl az  intézményi függetlenség elve alapján 
szervezetileg teljesen független a  doppingellenőrzésért felelős doppingellenes szervezettől. Ennek megfelelően 
a doppingellenőrzésért felelős doppingellenes szervezet semmilyen befolyással nem lehet a dopping fellebbviteli 
bizottság irányítására, és azzal semmiféle kapcsolatban vagy alárendeltségi viszonyban nem állhat.”

8. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A bizottsági tagságra jogosultak körének tagja csak olyan személy lehet, aki jogász, orvos, más egészségügyi 
felsőfokú vagy a  sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és a doppingellenes tevékenység területén legalább hároméves 
szakmai tapasztalattal rendelkezik. A bizottsági tagságra jogosultak körének tagjait a HUNADO négy évre nevezi ki, 
a kinevezés megismételhető.
(2) A  doppingbizottság elnöke és tagjai díjazásának részletes szabályairól a  HUNADO rendelkezik. 
A  doppingbizottság elnökének és tagjának díjazását, valamint a  doppingeljárással összefüggő költségeket 
az  a  szövetség viseli, amelynek sportágában az  eljárás alá vont versenyző a  sporttevékenységét folytatja, vagy 
az eljárás alá vont sportszakember a szakmai tevékenységét gyakorolja.
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(3) A  másodfokú doppingeljárás részletes szabályairól, a  dopping fellebbviteli bizottság tagjának díjazásáról, 
valamint a másodfokú doppingeljárással összefüggő költségek viseléséről a Sport Állandó Választottbíróság eljárási 
szabályzata rendelkezik.”

9. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel
a) a testéből származó mintában]
„ab) – a tiltólista vagy a technikai dokumentum szerinti döntési határérték eléréséhez vagy meghaladásához kötött 
doppingvétség esetén – a tiltólista vagy technikai dokumentum szerinti döntési határértéket eléri vagy meghaladja 
a tiltott szer, annak származéka vagy markerje,”

 (2) Az R. 12. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel)
„j) eltiltás hatálya alatt álló vagy olyan sportszakemberrel valósít meg sportszakmai együttműködést vagy azt 
leplezi, akit – olyan magatartás miatt, ami doppingvétségnek minősül – büntetőeljárás vagy fegyelmi eljárás 
eredményeként elítéltek vagy foglalkozásának gyakorlásától eltiltották, valamint az  eljáró doppingbizottság 
megállapítja, hogy a versenyzőnek vagy a szabadidős sportolónak tudomása volt a sportszakember eltiltásáról,”

 (3) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel)
„k) valamely eljárás megindításának alapjául szolgáló bejelentés megakadályozása érdekében fenyegetést vagy 
megfélemlítést alkalmaz, vagy olyan más tevékenységet végez, amelynek célja, hogy a  WADA, a  doppingellenes 
szervezet, hatósági vagy szakmai felügyeleti szervek, a  doppingeljárás során eljáró bizottság, a  WADA-val 
vagy a  doppingellenes szervezettel együttműködő személy ne szerezzen tudomást valamely feltételezett 
doppingvétséggel vagy egyéb, különösen etikai vagy fegyelmi szabály megsértésével kapcsolatos információról, 
vagy velük szemben erőszakot, fenyegetést, megfélemlítést vagy más hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz.”

 (4) Az R. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Doppingvétséget követ el az  egyéb közreműködő, ha – a  nemzetközi követelményekben foglaltakra is 
figyelemmel – az (1) bekezdés e), g)–k) pontjában meghatározott magatartást valósít meg.”

10. §  Az R. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A doppingeljárásban hozott első fokú határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint az, akinek jogát vagy 
jogos érdekét a határozat érinti, a kézbesítéstől számított tizennégy napon belül jogorvoslati kérelmet terjeszthet 
elő. A  jogorvoslati kérelmet a  Sport Állandó Választottbírósághoz kell benyújtani. Az  első fokú határozatot hozó 
doppingbizottság elnöke a kérelemről való értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az eljárás során 
keletkezett iratokat továbbítja a Sport Állandó Választottbíróság részére.”

11. §  Az R. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A doppingellenőrzés, különösen az előzetes felülvizsgálati eljárás, a doppingeljárás, valamint a büntetések 
kiszabása során a  szabadidős sportolóra és az  egyéb közreműködőre a  versenyzőre vonatkozó szabályokat 
az e rendeletben foglaltak szerint megfelelően alkalmazni kell.”

12. § (1) Az R. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a  tiltólista, valamint a  doppingolás körülményeinek 
figyelembevételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, a 27. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a versenyzőre 
az alábbi büntetéseket szabhatja ki:]
„b) a  12.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontjában meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése 
esetén versenyrendszerben szervezett, vagy szövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 
versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltás
ba) a bb)–bd) alpontban meghatározott esetek kivételével 4 év időtartamra,
bb) 2 év időtartamra, ha a  versenyző bizonyítja, hogy a  mintaszolgáltatás elmulasztása esetében nem terheli 
szándékosság,
bc) a vétkesség mértékétől függően 2 évtől 4 évig terjedő időtartamra, ha a versenyző vagy az egyéb közreműködő 
olyan rendkívüli körülményre hivatkozik, amely az eltiltási időszak mérséklését indokolja,
bd) a vétkesség mértékétől függően legfeljebb 2 év időtartamra védett személy vagy szabadidős sportoló esetén 
azzal, hogy a büntetés legalább megrovás,”
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 (2) Az R. 24. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az eljáró doppingbizottság, illetve dopping fellebbviteli bizottság a  tiltólista, valamint a  doppingolás körülményeinek 
figyelembevételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, a 27. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a versenyzőre 
az alábbi büntetéseket szabhatja ki:]
„g) a  12.  § (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén 
az  elkövetett vétség súlyosságától függően versenyrendszerben szervezett, vagy szövetség, sportszervezet 
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és szövetség, sportszervezet által szervezett edzésen, 
edzőtáborban való részvételtől eltiltás 2 évtől végleges időtartamra,”

 (3) Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  12.  § (1)  bekezdés a), b) és f )  pontjában meghatározott doppingvétség függőséget okozó szer kivételével 
meghatározott szerrel, meghatározott módszerrel vagy szennyeződést tartalmazó termékkel összefüggésben 
való elkövetése esetén – ha a  versenyző igazolni tudja, hogy ezzel kapcsolatban nem terheli szándékosság – 
a büntetés első alkalommal legalább megrovás vagy versenyrendszerben szervezett, vagy szövetség, sportszervezet 
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, szövetség által szervezett edzésen, 
edzőtáborban való részvételtől legfeljebb 2 év időtartamú eltiltás. A védett személy által elkövetett doppingvétség 
kivételével a  12.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti doppingvétség elkövetése esetén a  büntetés enyhítésének  
– a  szándékosság hiányának igazolása melletti – további feltétele, hogy a  versenyző igazolja, hogy a  tiltott szer 
milyen módon került a szervezetébe.”

 (4) Az R. 24. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, ha a doppingvétséget függőséget okozó szerrel követték el, és
a) a versenyző bizonyítja, hogy a függőséget okozó szer használata versenyidőszakon kívül történt, és nem függött 
össze a sportteljesítmény növelésének szándékával, az eltiltás hossza 3 hónap, amely 1 hónapra csökkenthető, ha 
a  versenyző vagy az  egyéb közreműködő teljesíti a  doppingellenőrzésért felelős doppingellenes szervezet által 
jóváhagyott, a  függőségez okozó szerekkel kapcsolatos kezelési programot, azonban az eltiltás időtartama a 27. § 
alapján tovább nem csökkenthető, és az eltiltás nem mellőzhető,
b) használatára vagy birtoklására versenyidőszakon belül került sor, és a  versenyző vagy az  egyéb közreműködő 
bizonyítja, hogy a használat vagy birtoklás nem függött össze a sportteljesítmény növelésének szándékával, akkor 
a  használat vagy birtoklás nem minősül szándékosnak az  (1)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában, valamint nem 
eredményezi a (3b) bekezdés szerinti súlyosító körülmény megállapítását.
(3b) Ha a 12. § (1) bekezdés a)–e), g) és j) pontja szerinti doppingvétség elkövetése esetén olyan súlyosító körülmény 
fennállása állapítható meg, amely indokolja az  (1)  bekezdésben foglaltaknál hosszabb eltiltási időszak kiszabását, 
az eltiltási időszak a vétség súlyosságától és súlyosító körülménytől függően legfeljebb 2 évvel növelhető, kivéve, ha 
a versenyző vagy az egyéb közreműködő bizonyítja, hogy a doppingvétség elkövetése nem volt szándékos.”

 (5) Az R. 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  védett személy vagy a  szabadidős sportoló nem függőséget okozó szerrel követ el doppingvétséget, 
és a  bizonyítani tudja, hogy nem terheli szándékosság, a  büntetés a  vétkességtől függően legalább megrovás, 
legfeljebb 2 év időtartamú eltiltás.”

13. § (1) Az R. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a versenyző vagy a sportszakember
a) a  doppingeljárás során vagy az  eltiltás hatálya alatt érdemben közreműködik más versenyző, csapat vagy 
sportszakember doppingvétségének a felderítésében vagy bizonyításában,
b) érdemi közreműködést tanúsít egy doppingellenes szervezet, hatósági vagy szakmai felügyeleti szerv irányába, 
amely eredményeként a  WADA eljárást indít a  WADA Szabályzat, nemzetközi követelmény vagy technikai 
dokumentum megszegése miatt, vagy
c) érdemi közreműködést tanúsít egy doppingellenes szervezet, hatósági vagy szakmai felügyeleti szerv irányába, 
amely eredményeként más által elkövetett, doppingvétségnek nem minősülő bűncselekmény vagy szakmai, illetve 
etikai szabály megszegése kerül megállapításra,
a versenyzővel vagy a  sportszakemberrel szemben a  másodfokú határozat meghozatalát vagy a  fellebbezési idő 
lejártát megelőzően, valamint – a vonatkozó nemzetközi követelményben foglaltakra is figyelemmel – a másodfokú 
határozat meghozatalát vagy a  fellebbezési idő lejártát követően az  egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama 
felfüggeszthető, de a felfüggesztett időtartam nem lehet hosszabb az eltiltás időtartamának háromnegyedénél.”
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 (2) Az R. 27. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Végleges időtartamú eltiltás esetén a (4) bekezdés szerinti esetben a fel nem függesztett büntetés nem lehet 
kevesebb 8 évnél.
(4b) Ha az eltiltási időszak felfüggesztése alapjául szolgáló feltétel nem teljesül, az eljáró doppingbizottság, illetve 
dopping fellebbviteli bizottság elrendeli az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak teljes időtartamának letöltését.
(4c) Az érdemi közreműködést nyújtani kívánó versenyző vagy sportszakember kérésére a doppingellenes szervezet 
biztosítja, hogy a versenyző vagy a sportszakember által átadott információk a későbbiekben nem használhatóak fel 
ellene.
(4d) A  másodfokú határozatot vagy a  fellebbezésre rendelkezésre álló idő lejártát követően a  doppingellenes 
szervezet az egyébként alkalmazandó eltiltást kizárólag a WADA és az érintett nemzetközi szövetség jóváhagyását 
követően függeszti fel.”

 (3) Az R. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a doppingellenes szervezet a versenyzőt vagy a sportszakembert arról értesíti, hogy ellene doppingvétség 
gyanúja merült fel, amely 4 éves vagy annál hosszabb időtartamú eltiltással büntethető – ideértve az  eltiltás 
időtartamát növelő súlyosító körülmény alkalmazását is –, és a versenyző vagy a sportszakember a doppingvétség 
elkövetését a  doppingellenes szervezet szabályszerű értesítését követő legkésőbb 20 napon belül elismeri, és 
az  eltiltás időtartamát elfogadja, a  doppingellenes szervezet a  kiszabott eltiltás időtartamát 1 évvel csökkentheti 
azzal, hogy az eltiltási időszak további csökkentésére nincs lehetőség.”

 (4) Az R. 27. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a  versenyző vagy a  sportszakember a  doppingvétséget a  (6)  bekezdésben foglalt követelményektől 
eltérően ismeri be, és a  doppingvétséghez kapcsolódó következményeket elfogadja, a  versenyző vagy 
a sportszakember vétkességétől és a beismerés időpontjától függően az eltiltás időtartama csökkenthető, valamint 
az eltiltási időszak kezdeteként a mintavétel napja vagy a mintavételhez nem köthető doppingvétség esetén annak 
utolsó alkalommal történt elkövetésének napja is meghatározható. A  versenyzőnek vagy a  sportszakembernek 
a megegyezés szerinti eltiltás legalább felét le kell töltenie a büntetés elfogadásának napjától vagy – ha az korábbi 
– az  ideiglenes felfüggesztés elfogadásának napjától számítva. A WADA és a  doppingellenes szervezet az  eltiltás 
esetleges csökkentésére és annak kezdőnapjára vonatkozó határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az  ügyet 
lezáró megállapodást megkötni kívánó versenyző vagy sportszakember kérésére a  doppingellenes szervezet 
biztosítja, hogy a versenyző vagy a sportszakember által átadott információk a későbbiekben nem használhatóak fel 
ellene.”

14. § (1) Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  versenyző, a  sportszakember vagy az  egyéb közreműködő által második alkalommal elkövetett 
doppingvétségért alkalmazandó eltiltás időtartama a  27.  § (4)–(7)  bekezdésében foglalt csökkentések figyelembe 
vétele nélkül az alábbiak közül a hosszabb időtartam:
a) 6 hónap, vagy
b) a  körülményektől és a  versenyző, a  sportszakember vagy az  egyéb közreműködő második doppingvétséggel 
kapcsolatos vétkességétől függően az alábbiakban megállapított két időtartam közé eső időtartam:
ba) az első doppingvétségre kiszabott eltiltási időtartam és a második doppingvétségért egyébként alkalmazandó 
eltiltási időtartam együttes időtartama azzal, hogy a  második doppingvétségnél az  ismételt elkövetés ténye nem 
kerül figyelembevételre,
bb) azon eltiltás időtartamának a  kétszerese, amely abban az  esetben lenne alkalmazandó, ha a  második 
doppingvétséget úgy tekintenék, mintha első doppingvétség lenne.”

 (2) Az R. 28. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a doppingellenes szervezet megállapítja, hogy a versenyző, a sportszakember vagy az egyéb közreműködő 
a  doppingvétség elkövetéséről szóló értesítést megelőzően másik doppingvétséget követett el, és ez  a  másik 
doppingvétség az  értesítésben szereplő első doppingvétségnél legalább 12 hónappal korábban vagy később 
történt, az  eltiltás időtartamának meghatározásánál ezen másik doppingvétséget úgy kell tekinteni, mintha első 
alkalommal elkövetett doppingvétség lenne. Az  így kiszabott eltiltást a  korábban megállapított doppingvétség 
eltiltási időszaka után kell letölteni. Az  (1) bekezdés alkalmazása során az e bekezdéssel érintett doppingvétségek 
egyetlen vétségnek minősülnek.
(2b) Ha a doppingellenes szervezet megállapítja, hogy a versenyző vagy az egyéb közreműködő a 12. § (1) bekezdés 
e) pontjában vagy a sportszakember a 12. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott doppingvétséget egy általa 
elkövetett másik doppingvétség miatt indított doppingeljárás során követi el, e magatartást első doppingvétségnek 
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kell tekinteni. Az  így kiszabott eltiltást a  korábbi doppingvétség miatti eltiltás lejárta után kell letölteni. 
Az (1) bekezdés alkalmazása során az e bekezdéssel érintett doppingvétségek egyetlen vétségnek minősülnek.”

15. §  Az R. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha bizonyíthatóan a  doppingeljárás alá vont személy önhibáján kívüli okból a  doppingeljárás megindítása 
és a  tárgyalás között jelentős késedelem következik be, vagy a  doppingeljárás egyébként elhúzódik, az  eljáró 
doppingbizottság, dopping fellebbviteli bizottság az  eltiltás időtartamának kezdetét a  mintavétel vagy 
a  doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsításának napjával is meghatározhatja. A  doppingeljárás 
alá vont személyt terheli annak a  bizonyítása, hogy a  késedelem neki nem felróható. Az  eltiltási időszakban 
– ideértve a  visszamenőleges hatályú eltiltást is – a  versenyző által elért összes eredmény érvénytelenítésre 
kerül. Ha a  versenyző a  sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést kapott, azokat köteles 
visszaszolgáltatni.”

16. §  Az R. 31. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  versenyző vagy a  sportszakember megsérti az  eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalmat, 
az eredetileg kiszabott eltiltás utolsó napján az eltiltás időtartama újrakezdődik. Az újrakezdődött eltiltási időtartam 
a versenyző vagy a sportszakember vétkességétől és az eset egyedi körülményeitől függően módosítható, ideértve 
a  megrovás alkalmazásának lehetőségét újabb eltiltás kiszabása nélkül. Ha a  versenyző vagy a  sportszakember 
a  részvételi tilalmat az  ideiglenes felfüggesztés ideje alatt szegi meg, az  ideiglenes felfüggesztés időtartama nem 
kerül beszámításra az  eltiltás időtartamába. Az  eltiltás időtartamára vagy az  ideiglenes felfüggesztésre vonatkozó 
részvételi tilalom megsértésével elért eredményt meg kell semmisíteni.”

17. §  Az R. a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § (1) E  rendeletnek a  doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 708/2020. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit 
a Módr2. hatálybalépését követően elkövetett doppingvétség tekintetében kell alkalmazni.
(2) A  Módr2. hatálybalépéséig határozattal le nem zárt doppingeljárás során e  rendelet Módr2.-vel megállapított 
rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az az eljárás alá vont személyre nézve kedvezőbb elbírálást eredményez.
(3) A kiszabott eltiltás időtartama e rendelet Módr2.-vel megállapított rendelkezései alapján csökkenthető a Módr2. 
hatálybalépését megelőzően hozott határozat alapján eltiltás hatálya alatt álló személy esetében is. A  Módr2. 
hatálybalépését megelőzően hozott határozat alapján eltiltás hatálya alatt álló személy az eltiltási időtartam lejártát 
megelőzően kérelmezheti a doppingeljárást lefolytató bizottságnál a kiszabott eltiltás időtartamának az e rendelet 
Módr2.-vel megállapított rendelkezései alapján történő csökkentésének mérlegelését.”

18. §  Az R.
  1.  2. § 3. pontjában a „felvilágosító és nevelő tevékenység” szövegrész helyébe a „felvilágosító, oktató és nevelő 

tevékenység” szöveg,
  2.  2. § 14. pontjában a „Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a  továbbiakban: WADA)” szövegrész helyébe 

a „WADA” szöveg,
  3.  2.  § 23.  pontjában a  „nemzetközi szövetség” szövegrész helyébe a  „nemzetközi sportági szakszövetség” 

szöveg,
  4.  2. § 23. pontjában a „12 órával megelőzően” szövegrész helyébe a „megelőző nap 23 óra 59 perckor” szöveg,
  5.  4. § (1) bekezdésében a „felvilágosítással és neveléssel” szövegrész helyébe a „felvilágosítással, oktatással és 

neveléssel” szöveg,
  6.  4. § (2) bekezdés d) pontjában a „felvilágosítási és nevelési” szövegrész helyébe a „felvilágosítási, oktatási és 

nevelési” szöveg,
  7.  5.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottságon (a  továbbiakban: TUE Bizottság)” 

szövegrész helyébe a „TUE Bizottságon” szöveg,
  8.  6. § (2) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
  9.  7.  § (2)  bekezdésében a „doppingbizottság” szövegrészek helyébe a „bizottsági tagságra jogosultak köre és 

a doppingbizottság” szöveg,
10.  8. § (2) bekezdésében a „7. § (2)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. § (4) és (5) bekezdésében” szöveg,
11.  12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „versenyző” szövegrész helyébe a „versenyző, valamint a szabadidős 

sportoló” szöveg,
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12.  12.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az „egyedi mennyiségi határérték” szövegrész helyébe a „vagy 
a technikai dokumentum az ezek szerinti döntési határérték” szöveg,

13.  18.  § (7)  bekezdésében a „felfüggesztéséről” szövegrész helyébe a „felfüggesztéséről, amely az  ideiglenes 
felfüggesztés kezdetének minősül” szöveg,

14.  21.  § (1)  bekezdésében a „12.  § (1)  bekezdés b)–j)  pontjában” szövegrész helyébe a „12.  § (1)  bekezdés 
b)–k) pontjában” szöveg,

15.  21. § (2) bekezdésében a „lefolytatni” szövegrész helyébe a „60 napon belül lefolytatni” szöveg,
16.  21. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „doppingbizottság tagjai, a miniszter” szöveg,
17.  21. § (6) bekezdésében az „a doppingeljárás” szövegrész helyébe az „az elsőfokú doppingeljárás” szöveg,
18.  24.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „versenyzőre” szövegrész helyébe a  „versenyzőre, az  e  §-ban 

meghatározott eltérésekkel a  szabadidős sportolóra, valamint a  12.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
doppingvétségek esetén az egyéb közreműködőre” szöveg,

19.  24.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a  „meghatározott szert érint” szövegrészek helyébe 
a „meghatározott szert vagy meghatározott módszert érint” szöveg,

20.  24.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 25.  § (2)  bekezdésében a „18 év alatti versenyző sérelmére” szövegrész 
helyébe a „védett személy felhasználásával” szöveg,

21.  24. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 éves” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
22.  24. § (5) bekezdésében a „versenyző” szövegrész helyébe a „versenyző és a szabadidős sportoló” szöveg,
23.  27. § (1) és (2) bekezdésében a „18 év alatti versenyző” szövegrész helyébe a „védett személy” szöveg,
24.  28. § (4) bekezdésében a „sportszakember” szövegrész helyébe a „sportszakember vagy egyéb közreműködő” 

szöveg,
25.  30.  § (5)  bekezdésében az „időtartamát” szövegrész helyébe az „időtartamát, amely időtartam ideiglenes 

felfüggesztésnek minősül,” szöveg,
26.  31. § (2) bekezdés b) pontjában a „18 éven aluli versenyzőkkel” szövegrész helyébe a „védett személyekkel” 

szöveg
lép.

19. §  Hatályát veszti az R.
a) 5. § (2) bekezdés c) pontjában a „Nemzetközi Doppingellenes” szövegrész,
b) 6.  § (3)  bekezdésében az  „A TUE Bizottság belgyógyász, pulmonológus és sebész szakorvosokból áll.” 

szövegrész,
c) 7. § (2) bekezdésében az „és az ezzel összefüggő költségeket” szövegrész.

20. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettesének 5/2020. (XII. 30.) TNM rendelete
a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. 10.  pont a)  alpontjában és I. 41.  pont 
e)  alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben  – 
a következőket rendelem el:

1. §  A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E  rendelet hatálya a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe, illetve a XLVII. Gazdaságvédelmi 
Alap fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű előirányzatra (a  továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Ávr.) 1.  melléklet I. 10.  pont a)  alpontja és az  I. 41.  pont e)  alpontja alapján a  fejezetet irányító szerv vezetője 
a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32.  § 
(1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter).”

2. §  A 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet 
tartalmazza, a  XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetébe sorolt előirányzatok felhasználásának részletes szabályait 
a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes 
előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell 
alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.
(2) Az  előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a  Magyar Államkincstár által 
a  pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a  postaköltség fedezetét a  felmerülés helye szerinti 
előirányzat terhére vagy az  előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó 
állami vezető vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.”

3. §  A 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 15. sora és a  2.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján csekély összegű 
támogatás,
b) az 1. mellékletben foglalt táblázat 5., 15., 19., 21. és 22. sora és a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján 
a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
c) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora és a  2.  mellékletben foglalt táblázat 4. és 5. sora alapján helyi 
infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
nyújtható.”

4. §  A 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet 17/A. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról szóló 5/2020. (XII. 30.) TNM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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5. §  A 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §  A 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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1. melléklet az 5/2020. (XII. 30.) TNM rendelethez
„1. melléklet a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelethez

1. melléklet a .., TNM rendelethez 

1. melléklet a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelethez 

A XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi feladatterve 

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

1. 
Áht 

azonosító 
Címnév Alcímnév 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetésben részesülők 
köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelőszerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2. 296635 30 Fejezeti kezelésű előirányzatok                     

3. 334706   30/1 Célelőirányzatok                     

4. 218814     30/1/30 Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások                     

5.  386295 

      

30/1/30/1 Egyházi 
közfeladatellátáshoz 
kapcsolódó 
céltámogatások és 
karitatív feladatok 
támogatása 

a) Az Egyházi 
közgyűjtemények és 
közművelődési intézmények 
támogatása  szolgálja az 
egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény  
(a továbbiakban: Eftv.) 7. §  
(1) bekezdésében 
meghatározott támogatási 
célok teljesülését, így az 
előirányzat fedezetet biztosít 
az egyházi gyűjteményi 
feladatokat ellátó intézmények 
működési, felújítási, gyarapítási 
feladatai támogatására, 
egyházi közgyűjteményekben 
dolgozó minősített kutatók 
illetménykiegészítésére, 
valamint az egyházi 
közművelődési intézmények 
működésére a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási 

a) és b) szerinti 
támogatás 

esetén egyházi 
jogi személy 

c) szerinti 
támogatás 

esetén bevett 
egyház és a 

231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet 

5. melléklete 
szerinti vallási 

egyesület  
d) szerinti  
támogatás 

esetén határon 
túli egyházi jogi 

személy, 
határon túli 

egyházi 
szervezet, bevett 
egyház és annak 

belső egyházi 
jogi személye      
e) és f) szerinti 

támogatás 

a), b), c), e), f) 
szerinti 

támogatás 
esetén 

jogszabály 
alapján 

támogatói 
okirat 

d), g) szerinti 
támogatás 

esetén 
pályázati 

rendszeren 
kívül 

kérelemre 
hozott egyedi 

döntés 
alapján 

támogatási 
szerződés 

vagy 
támogatói 

okirat 

biztosítható 

a.), b), c) 
szerinti 

támogatás 
esetén 

részletekben 
történő 

kifizetéssel;  
d), e), f) 
szerinti 

támogatás 
esetén 

egyösszegű 
kifizetéssel;   
g) szerinti 
támogatás 

esetén 
egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

okirat 
vagy 

szerződés 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül azzal, 

hogy a  
d) szerinti 
támogatás 

esetén a 
határon túli 

szervezetnek 
és a külföldi 

szervezetnek 
támogatási 

kérelem 
alapján 
nyújtott 

határon túli 
költségvetési 

- 

d.) szerinti 
támogatás 

esetén 
igénybe 
vehető 

- 
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közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 
231/2019. (X. 4.)  
Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 231/2019.  
(X. 4.) Korm. rendelet] 
rendelkezései, valamint az 
egyházi költségvetési 
céltámogatások folyósításáról 
és elszámolásáról szóló 5/2018. 
(XII. 21.) TNM rendelet [a 
továbbiakban: 5/2018.  
(XII. 21.) TNM rendelet] szerint.  
 
b) A Hittanoktatás 
támogatása céljából 
 – törvény, vagy az egyházzal 
kötött megállapodás alapján – 
az előirányzat fedezetet 
biztosít az egyházi jogi személy 
által az állami, önkormányzati 
fenntartású köznevelési 
intézményekben  
– a tanulók és a szülők igényei 
szerint – szervezett fakultatív 
vallásoktatás költségeire  
a 231/2019. (X. 4.)  
Korm. rendelet rendelkezései, 
valamint az 5/2018. (XII. 21.) 
TNM rendelet szerint. 
 
c) Az 5000 lakosnál kisebb 
településeken szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka céljából az 
előirányzat fedezetet biztosít a 
szolgálati helynek minősülő 
magyarországi településen 
hitéleti szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek 
jövedelempótlékára, továbbá a 
teljes egészében lezárt zsidó 
temetők vallási előírásokat és 
kegyeleti szempontokat 
tiszteletben tartó 
fenntartásának, a nem a zsidó 
hitközségek tulajdonában álló, 
lezárt zsidó temetők 
fenntartásának és a 
használatban lévő zsidó 
temetők felújításának 
támogatására, valamint a 

esetén bevett 
egyház;         

g) szerinti 
támogatás 

esetén belső 
egyházi jogi 
személy, civil 

szervezet 

támogatás 
esetén 

biztosíték 
kikötésére 
nem kerül 

sor. 
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jelentős zsidó múlttal 
rendelkező magyarországi 
vidéki és külhoni települések 
zsidó kulturális életének 
reorganizációjához kapcsolódó 
támogatásra a 231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet rendelkezései, 
valamint az 5/2018. (XII. 21.) 
TNM rendelet szerint. 
 
d) A Külhonban szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek 
támogatása céljából az 
előirányzat fedezetet biztosít a 
külhoni szórvány települések 
gyülekezeteiben magyar 
nyelven szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek 
pasztorációs munkájának 
támogatására, valamint a 
nemzetmegtartó 
tevékenységük kiegészítő 
támogatására a 231/2019.  
(X. 4.) Korm. rendelet 
rendelkezései szerint. 
 
e) A Kórházakban és 
egészségügyi 
intézményekben lelkészi, 
illetve lelkigondozói 
szolgálatot végzők 
támogatása céljából az 
előirányzat fedezetet biztosít 
kórházakban és egészségügyi 
intézményekben lelkészi, vagy 
lelkigondozói szolgálatot 
végzők támogatására, a 
231/2019. (X. 4.) Korm. 
rendelet, valamint  
az 5/2018. (XII. 18.)  
TNM rendelet rendelkezései 
szerint. 
 
f) A külhoni és diaszpórában 
élő magyarság hitéleti 
tevékenységének 
támogatása céljából az 
előirányzat fedezetet biztosít a 
külhoni és diaszpórában élő 
magyarság hitéleti 
tevékenységének támogatása, 
a 231/2019. (X. 4.)  
Korm. rendelet, valamint az 
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5/2018. (XII. 18.) TNM rendelet 
rendelkezései szerint. 
 
 
g) A Karitatív Tanács tagjai 
által koordinált feladatok 
támogatása céljából az 
előirányzat biztosít fedezetet a 
Karitatív Tanács tagszervezetei 
részére a karitatív tanácsi 
tagságból eredő, valamint 
egyéb felmerülő feladataik 
megvalósításának 
támogatására.  
 
 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

6. 006057       

30/1/30/2 Egyházi 
alapintézmény-
működés, SZJA 
rendelkezés és 
kiegészítése 

Az előirányzat biztosít 
fedezetet a személyi 
jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó 
rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló  
1996. évi CXXVI. törvény 1. § (4) 
bekezdés b) alpontjában és 
4/A. §-ában meghatározottak 
szerint a rendelkező 
nyilatkozatot tevő 
magánszemélyek által 
befizetett személyi 
jövedelemadó egy 
százalékának a bevett 
egyházak, a bejegyzett 
egyházak, a nyilvántartásba 
vett egyházak és a vallási 
egyesületek részére történő 
rendelkezésre bocsátásához, 
valamint ennek az Eftv. 4. §  
(2) és (3) bekezdése szerinti 
kiegészítéshez a bevett 
egyházak és a bejegyzett 
egyházak részére. 

bevett egyház, 
bejegyzett 

egyház, 
nyilvántartásba 

vett egyház, 
vallási egyesület 

törvény 
alapján biztosítható egyösszegű 

kifizetéssel -   - - - 
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7.  208602       
30/1/30/3Átadásra 
nem került ingatlanok 
utáni járadék 

Az előirányzat terhére kerül 
folyósításra a bevett egyházak 
részére az Eftv. 3. §  
(1) bekezdése szerinti 
ingatlanjáradék, valamint a 
katolikus, református, 
evangélikus, baptista 
egyházak, zsidó hitközségek, 
továbbá a budai szerb ortodox 
egyházmegye kiemelt 
közfeladat átvállalásai miatt 
– megállapodásban rögzített – 
kiegészítő járadék. 

bevett egyház törvény 
alapján biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
-   - - - 

8. 333517       

30/1/30/14 Egyházi 
fenntartású 
intézményekben 
foglalkoztatottak 
kompenzációja 

Az előirányzat szolgál a 
köznevelési, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet ellátó 
bevett egyház és belső egyházi 
jogi személyénél 
foglalkoztatottak részére  
– az adó- és járulékfizetési 
kötelezettséget megállapító 
törvények módosításából 
adódó nettójövedelem-
csökkenés kompenzálására 
jogszabály alapján – járó 
többlet-személyi juttatások és 
az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 
kifizetésére.  
A költségvetési támogatás az 
egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló  
Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

bevett egyház, 
nemzetközi 

megállapodás 
alapján a 
Szuverén 

Jeruzsálemi, 
Rodoszi és 

Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend 

kijelölt 
szervezetei 

jogszabály 
alapján 

támogatói 
okirat 

biztosítható (az 
egyházi jogi 
személyek 

foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról 

szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 

szerint) 

egyösszegű 
kifizetéssel 

okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

- - - 
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9. 376017    
30/1/30/15 
Reformáció Park 
kialakítása II. ütem 

Az előirányzat a Budapest XVI. 
kerületi Reformátorok tere 
építésének 2. ütemének 
támogatására szolgál. 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, helyi 
önkormányzat 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződés 

vagy 
támogatói 

okirat 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

Ávr. 84. § (2) 
bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

- 

 - 

10. 343806    

30/1/30/18 Győri 
Evangélikus 
Egyházközség Insula 
Lutherana fejlesztése 

Az előirányzat biztosítja a 
Győri Evangélikus 
Egyházközség Insula 
Lutherana fejlesztésének 
megvalósítását. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 

11. 340628    

30/1/30/19 
A debreceni 
református oktatási-
nevelési 
intézményrendszer 
infrastrukturális 
fejlesztése 

A debreceni református 
oktatási-nevelési 
intézményrendszer 
infrastrukturális fejlesztése. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghala-dó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összegha-tár 
megjelö-lése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 
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12. 348462    

30/1/30/20 A soproni 
Szent Orsolya Római 
Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 
rekonstrukciója 

Az előirányzat célja a Soproni 
Szent Orsolya Római Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 
rekonstrukciójának 
támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 

13. 348473    

30/1/30/21 
A Karácsfalvai Sztojka 
Sándor 
Görögkatolikus 
Líceum 
kollégiumbővítése és 
tornaterem építése 

Az előirányzat 
célja a Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus 
Líceumban megvalósuló 
kollégiumbővítés és 
tornaterem-építés 
támogatása. 

határon túli 
egyházi jogi 

személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 

14. 348484    

30/1/30/22 
A székesfehérvári 
Szent István Bazilika 
rekonstrukciója 

Az előirányzat célja a 
székesfehérvári Szent István 
Bazilika átfogó 
helyreállításának támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 
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15. 348495    

30/1/30/23 A Gödöllői 
Premontrei Perjelség 
által hangverseny- 
és előadóterem 
létrehozása 

Az előirányzat célja a Gödöllői 
Premontrei Perjelség 
hangverseny- 
és előadóterem 
megépítésének támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 

16. 348506    

30/1/30/24 A 
zsámbéki Josephinum 
épület felújításának 
befejező munkálatai 

Az előirányzat célja a 
zsámbéki Josephinum Idősek 
Otthona felújításának 
támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 

17. 348451    

30/1/30/25 A győri 
Nagyboldogasszony 
Bazilika 
rekonstrukciója 

Az előirányzat célja a győri 
Nagyboldogasszony Bazilika 
rekonstrukciójának 
támogatása. 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 
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18. 360240    

30/1/30/26 Baár- 
Madas Református 
Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium 
bővítése 

Az előirányzat célja a 
Dunamelléki Református 
Egyházkerület egyes oktatási 
intézményeinek bővítése 
(Baár–Madas Református 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium felújítása, a 
Gyökössy Endre Református 
Óvoda számára új ingatlan 
vásárlása és felújítása). 

egyházi jogi 
személy 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, 

a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

elérő vagy 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 

19. 347284    

30/1/30/27 
Reformáció 
Emlékbizottság 
programjainak 
támogatása 

Az egyetemes és a 
magyarországi 
protestantizmust bemutató, a 
reformáció és annak hatását 
megjelenítő ismeretterjesztő 
programok, konferenciák, 
kiállítások, médiaalkotások 
létrehozásának támogatása, 
tematikus pályázatok 
meghirdetése, kiemelt 
beruházások megkezdése, 
kiadványok megjelentetése, a 
Kárpát-medencei magyar 
protestáns tudományos 
adattár összeállítása. 
A költségvetési támogatás a 
231/2019. (X. 4.)  
Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési 

szerv, 
köztestület, 
egyházi jogi 

személy, 
határon túli 

egyház, 
gazdasági 

társaság, helyi 
önkormányzat, 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, egyéni 

vállalkozó, 
egyéni cég, 
határon túli 
szervezet, 

külföldi 
szervezet 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 
okirattal, a 

költségvetési 
támogatás a 
támogatási 

igény 
benyújtásakor 

már 
megkezdett 

vagy 
megvalósult 

tevékenységre 
is nyújtható 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghala-dó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, azzal, 

hogy 
a határon 

túli 
szervezetnek 
és a külföldi 

szervezetnek 
támogatási 

kérelem 
alapján 
nyújtott 

határon túli 
költségvetési 

támogatás 
esetén 

biztosíték 
kikötésére 
nem kerül 

sor 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

 -  - 

20.  375717     30/1/31 Nemzetiségi célú 
költségvetési támogatások                     

21. 386317       30/1/31/1Nemzetiségi 
szakmai támogatások  

Az előirányzat forrást biztosít 
a) a nemzetiségpolitikai 
szempontból kiemelten fontos 
nemzetiségi rendezvények, 

helyi 
önkormányzat, 

nemzetiségi 
önkormányzat, 

támogatási 
szerződés 

vagy 
támogatói 

biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, a 

Bethlen 
Gábor 

Alapkezelő 
Zrt. 

- - 
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programok, kiadványok, 
eszközbeszerzések, a 
nemzetiségi közösség 
erősítését, identitásának 
megtartását szolgáló projektek 
támogatására, illetve a 
pénzügyi nehézségekkel 
küszködő, válságos helyzetbe 
jutott nemzetiségi 
intézmények, szervezetek, 
önkormányzatok működési 
zavarainak elhárításának 
támogatására; 
b) a szomszédos országokkal 
létrehozott nemzetiségi 
kormányközi vegyes 
bizottságok ülésein elfogadott 
kormányzati 
kötelezettségvállalások 
finanszírozására; 
c) pályázat vagy egyedi 
kérelem útján:  
ca) nemzetiségi civil 
szervezetek támogatására, 
cb) a nemzetiségi közoktatási 
intézmények, szervezetek, 
önkormányzatok anyaországi 
intézményekkel, 
településekkel, szervezetekkel 
történő kapcsolattartásának 
támogatására,  
cc) a nemzetiségi kulturális 
támogatásokra,  
d) nemzetiségi középiskolák 
kiemelkedő képességű 
tanulóinak nyújtandó 
ösztöndíjra és az 
ösztöndíjátadó ünnepséghez 
kapcsolódó kiadásokra; 
e) az anyaországban történő 
nemzetiségi 
pedagógustovábbképzésekhez 
és a kétoldalú nemzetiségi 
vegyes bizottságok 
ajánlásaiban szereplő 
közoktatási intézményi 
fejlesztésre; 
f) a hazai nemzetiségi 
közösségek identitásának 
megőrzése érdekében vállalt 
kulturális, köznevelési, 
tudományos, hitéleti és 
közösségépítő célok – köztük a 

költségvetési 
szerv, egyes jogi 

személyek 
vállalata, 

társulás, civil 
szervezet, 

közalapítvány, 
köztestület, 
egyházi jogi 

személy, 
gazdasági 
társaság, 

szövetkezet, jogi 
személyiségű 

társaság, 
leányvállalat, 

egyéni 
vállalkozó, 
jogszabály 

alapján jogi 
személynek nem 
minősülő egyéb 

szervezet, 
ösztöndíjas 
támogatott 

okirat történő 
kifizetéssel 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 
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kapcsolódó beruházási, 
felújítási és karbantartási 
tevékenységek – 
megvalósításának 
támogatására; 
g) a kiemelt munkát végző 
hazai nemzetiségek képviselői 
elismerésének finanszírozására 
és a díjátadó ünnepség 
kiadásaira; 
h) a Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díj és a díjátadó 
ünnepséghez kapcsolódó 
kiadásokra. 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

22.  388073       

30/1/31/2 Országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt 
az országos nemzetiségi 
önkormányzatok és a 
nemzetiségi média 
támogatására, valamint az 
országos nemzetiségi 
önkormányzatok által 
fenntartott, a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvényben rögzített 
közfeladatai ellátására 
létrehozott intézmények 
támogatására.  

nemzetiségi 
önkormányzat, 

nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési 

szerv 

támogatói 
okirattal biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
- 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

- -   

23.  286023       

30/1/31/6 
Nemzetiségi 
önkormányzatok 
kompenzációja 

A nemzetiségi 
önkormányzatok által 
fenntartott intézményekben 
foglalkoztatottak részére  
– az adó- és járulékfizetési 
kötelezettséget megállapító 
törvények módosításából 
adódó nettó 
jövedelemcsökkenés 
kompenzálására jogszabály 
alapján – járó többlet-személyi 
juttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kifizetésére 
biztosított támogatás.  
A költségvetési támogatás a 
költségvetési szervek és a 

országos 
nemzetiségi 

önkormányzati 
költségvetési 

szerv, helyi 
nemzetiségi 

önkormányzatok 

jogszabály 
alapján 

támogatói 
okirat 

biztosítható (az 
egyházi jogi 
személyek 

foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról 

szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 

szerint) 

egyösszegű 
kifizetéssel 

okirat 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

- - - 
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bevett egyházak és belső 
egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló  
Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható.  
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 
Ezen előirányzaton állnak 
rendelkezésre a költségvetési 
szervek és a bevett egyházak 
és belső egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló Korm. 
rendelet, valamint a központi 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 
kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 
szóló Korm. határozat alapján 
biztosított támogatások 
maradványai. 

 

  

”
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2. melléklet az 5/2020. (XII. 30.) TNM rendelethez
„2. melléklet a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelethez

2. melléklet a .., TNM rendelethez 

2. melléklet a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelethez 

 

A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetébe sorolt nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi feladatterve 

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

1. 
Áht 

azonosító 
Címnév Alcímnév 

Jogcím-
csoport-név 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben 

részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelőszerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2. 387051 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok                     

3. 387662  

2/1 Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

                  

  

4. 386728     
2/1/3 Egyházi 
működési, program és 
fejlesztési támogatások 

a.) Az Egyházi 
épített örökség 
védelme és egyéb 
beruházások 
támogatása 
céljából az egyházi 
műemlék és nem 
műemlék 
ingatlanok 
állagmegóvási, 
felújítási, valamint 
egyházi 
fenntartású, hitéleti 
és egyéb 
feladatokat ellátó 
intézmények 
beruházási 
feladatainak 
megvalósítására és 
egyéb kapcsolódó 
fejlesztésekre az 
előirányzat biztosít 
forrást. A 
támogatást 
műemlék és nem 
műemlék 
templomok, 

a.) és b.) szerinti 
támogatás 

esetén egyházi 
jogi személy, 
határon túli 

egyházi 
szervezet, 

nemzetközi 
megállapodás 

alapján a 
Szuverén 

Jeruzsálemi, 
Rodoszi és 

Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend 

és kijelölt 
szervezetei, 

központi 
költségvetési 

szerv, c.) szerinti 
támogatás 

esetén vallási 
egyesület, 
bejegyzett 

egyház, 
nyilvántartásba 

pályázati 
rendszeren 

kívül 
kérelemre 

hozott egyedi 
döntés alapján 

támogatási 
szerződés 

vagy 
támogatói 

okirat 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint, 
okirat 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, azzal, 

hogy a 
határon túli 

szervezetnek 
és a külföldi 

szervezetnek 
támogatási 

kérelem 
alapján 
nyújtott 

határon túli 
költségvetési 

támogatás 
esetén 

biztosíték 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. - - 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 295. szám

 
11405

plébániák, parókiák, 
székesegyházak, 
érseki, püspöki 
paloták, kolostorok, 
imaházak, 
gyülekezeti-, 
közösségi házak, 
zsinagógák 
rekonstrukciójára, 
bővítésére, egyházi 
iskolák, 
kollégiumok 
felújítására, 
bővítésére, 
esetenként 
oktatási, szociális és 
karitatív 
beruházásokra, 
felújításokra 
használható fel.  
A költségvetési 
támogatás a 
231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint nyújtható.  

vett egyház, d.) 
szerinti 

támogatás 
esetén egyházi 

jogi személy, 
határon túli 

egyházi 
szervezet, e.) és 

f.) szerinti 
támogatás 

esetén bevett 
egyház és annak 

belső egyházi 
jogi személye, 

g.) szerinti 
támogatás 

esetén egyházi 
jogi személy, 
határon túli 

egyházi 
szervezet, 
központi 

költségvetési 
szerv, gazdasági 

társaság 

kikötésére 
nem kerül sor 

b.) Az Egyházi 
közösségi célú 
programok 
támogatás célja a 
közösségépítést 
szolgáló, valamint 
hitéleti, kulturális, 
oktatási, szociális és 
vallásturisztikai 
projektek, 
beruházások 
támogatása. 
Támogatható 
továbbá a Kormány 
egyedi döntéseiből 
fakadó egyházi 
vonatkozású célok 
megvalósítása.  
A költségvetési 
támogatás a 
231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint nyújtható.  
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c.) A Vallási 
közösségek 
támogatása a nem 
bevett egyháznak 
minősülő, vallási 
tevékenységet 
végző szervezetek 
támogatását 
biztosítja, amely 
a működésüket, 
valamint a 
programjaik és 
beruházásaik 
megvalósítását  
– ezzel a 
lelkiismereti és 
vallásszabadság 
jogának 
gyakorlását –  
segíti elő.  
d.) A Határon túli 
egyházi 
intézmények 
fejlesztésének 
támogatása 
alapvető feladata a 
hosszú távú 
nemzetpolitikai 
stratégiai célok 
megvalósításához 
való hozzájárulás a 
hitélet területén, 
amelyhez e 
forrásból 
megvalósuló 
tevékenységek 
egyik 
kiindulópontként 
szolgálhatnak.  
Ezen belül a 
külhoni egyházi 
fenntartású 
létesítmények 
felújítási 
költségeinek és 
egyes 
beruházásainak 
támogatása.  
Az előirányzat a 
határon túli egyházi 
intézmények 
fejlesztésével 
kapcsolatban 
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lehetőséget biztosít 
elsősorban az 
egyházi szervezetek 
feladatellátási 
tevékenységével 
szorosan 
összefüggő 
infrastruktúra 
fejlesztésére, nagy 
értékű tárgyi eszköz 
vásárlására, 
esetenként 
rendezvények és 
azok technikai 
infrastruktúrájának 
támogatására. 
A költségvetési 
támogatás a 
231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint nyújtható. 
 
e.) Az Egyházi 
személyek 
eszközellátásának 
támogatása az 
egyházi szolgálatot 
teljesítő személyek 
munkájának 
segítése gépjármű 
vagy egyéb 
infrastrukturális és 
technikai eszközök 
vásárlásának 
támogatásával.  
A költségvetési 
támogatás a 
231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint nyújtható.  
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f.) A 
Görögkatolikus 
Metropólia 
működésének és 
beruházásainak 
támogatása.  
A költségvetési 
támogatás a 
231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint nyújtható.  

g.) Az Egyházi 
közfeladatellátási 
és közösségi célú 
beruházások 
támogatása 
céljából a 
közfeladatokat 
ellátó egyházi 
intézmények 
kiemelt beruházási 
feladatainak 
megvalósítására és 
egyéb kapcsolódó 
fejlesztésekre az 
előirányzat biztosít 
támogatást.  
A költségvetési 
támogatás a 
231/2019. (X. 4.) 
Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint nyújtható.  
 
A költségvetési 
támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 
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5.  349406     

2/1/7 Nemzetiségi 
intézmények 
támogatása 
beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

Az előirányzat 
fedezetet nyújt az 
egyes nemzetiségi 
önkormányzatok és 
nemzetiségi 
intézmények 
beruházási, 
felújítási, vagy  
e célokhoz 
kapcsolódó 
költségeinek 
támogatására, 
valamint pályázati 
önrészére. 
Az előirányzat 
fedezetet nyújt a 
nemzetiségi 
támogatások 
kapcsán 
közreműködő 
kezelő szerv által 
ellátott feladat 
végzésével járó 
működési 
költségekre.  
A költségvetési 
támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

helyi  
önkormányzat, 

nemzetiségi 
önkormányzat, 

nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési 

szerv, helyi 
önkormányzati 
költségvetési 

szerv, gazdasági 
társaság 

támogatási 
szerződéssel 

vagy 
támogatói 

okirattal 

biztosítható 

egyösszegű 
vagy 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

szerződés, 
okirat 
szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) 

bekezdése 
alapján, a 

költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 
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A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelete
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 29.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § 
(1)  bekezdésének 2.  pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: NVTNM rendelet) a következő 2/A–2/F. §-sal 
egészül ki:
„2/A.  § A  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 01/02/02/04 
„Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása” előirányzatból az  „Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való 
támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény 3.1.  pontja 
szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.
2/B. § (1) Az átmeneti támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy 
hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértéke vagy a  tőke teljes összege tekintendő 
a 2/D. § (1) bekezdése szerinti támogatástartalomnak.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  átmeneti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(3) Az  átmeneti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással.
(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező átmeneti támogatás bármely egyéb, azonosítható 
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel 
nem rendelkező átmeneti támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
(5) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.
2/C.  § (1) Az  a  vállalkozás részesülhet átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült 
az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján 
nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely  
2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a  támogatási döntés 
időpontjában nem áll az  Atr. 6.  § (4a)  bekezdés c)  pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az  Atr. 6.  § 
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
2/D.  § (1) Az  átmeneti támogatás támogatástartalma a  közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb 
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja 
meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez 
nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg  
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez nyújtott 
átmeneti támogatás támogatástartalma a  közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg  
a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
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(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott 
csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az  igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű 
támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.
2/E. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 2/D. § 
(1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható átmeneti támogatás, ha az átmeneti támogatás 
mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen 
átadásától, és a  támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 
forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 2/D.  § (2)  bekezdése 
szerinti átmeneti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége 
alapján.
(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 2/D. § (1)–(3) bekezdése szerint eltérő maximális 
összegek vonatkoznak, a  vállalkozás az  átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles 
vezetni, amely biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes 
maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg 
a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 2/D. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban 
tevékenykedik, a  teljes maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt 
vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
2/F. § (1) A 100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá 
halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a  10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget 
meghaladó támogatástartalmú egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 
4. szakasza alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást 
nyújtó 2021. július 31-ig továbbítja az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős 
szervezet részére az átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.
(2) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.”

2. §  Az NVTNM rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § A  2/A–2/F.  § az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

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

4. §  Ez a  rendelet az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi  
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
  tárca nélküli miniszter
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Az igazságügyi miniszter 20/2020. (XII. 30.) IM rendelete
egyes büntetőjogi és igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016.  évi CXXX.  törvény 628.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 111.  § (2)  bekezdés h)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,
a 2. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 17. pontjában, valamint a büntetések, 
az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § 
(2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, 
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában és 
1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva –  a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (VI. 6.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
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szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, 
a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,
a 11. alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 307.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, a  büntetések, 
az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § 
(2)  bekezdés e)  pontjában, valamint a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 866.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.  törvény 866. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 
20.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában és 1.  melléklet F)  pontjában foglalt táblázat 4. sorában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 13. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 866.  § (2)  bekezdés 1., 2. és 4.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában és 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 
4. sorában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1. §  A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 7.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A  bíróság elnöke által erre a  célra meghatározott ügyfélfogadási időben – de hetente legalább egy 
munkanapon  – a  jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfél által szóban előterjesztett kérelmet és indítványt 
a  bíróság elnöke által kijelölt bírósági titkár, bírósági fogalmazó vagy bírósági ügyintéző foglalja jegyzőkönyvbe. 
A  jegyzőkönyv az  ügy alapos és gyors elintézését elősegítő valamennyi adatot tartalmazza. Ha az  ügyfél 
a szükséges adatokat nem tudja vagy nem akarja rendelkezésre bocsátani, ennek tényét a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. Ha jogszabály vagy a 18. § (2) bekezdése alapján az OBH, a Kúria, az ítélőtábla vagy a törvényszék elnöke 
valamely beadvány előterjesztésére nyomtatványt rendszeresít, a  jegyzőkönyv felvétele helyett a bírósági dolgozó 
a  nyomtatványt tölti ki az  ügyfél által rendelkezésre bocsátott vagy előadott adatok alapján. Ha a  nyomtatvány 
használata nem kötelező, a  bírósági dolgozó nyomtatványon vagy jegyzőkönyvben rögzíti a  fél kérelmét vagy 
indítványát.
(2) Ha a  fél a  polgári perrendtartásról szóló törvény alapján szóban előadott, jogszabályban meghatározott, erre 
rendszeresített nyomtatványon vagy jegyzőkönyvben rögzítendő keresetének, keresetet tartalmazó iratának, 
viszontkeresetének, beszámításának és ellenkérelmének elintézésére másik bíróság rendelkezik hatáskörrel vagy 
illetékességgel, a bíróság az  (1) bekezdésben foglalt nyomtatványt vagy jegyzőkönyvet – lajstromozását követően 
nyomban – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak küldi meg. Ha a fél egyéb kérelmét, nyilatkozatát 
nem a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott bíróságon terjeszti elő, a bíróság a felet tájékoztatja 
arról, hogy ilyen kérelmét, nyilatkozatát szóban kizárólag mely bíróságnál terjesztheti elő. A  kioktatásról a  fél 
kérésére a bíróság jegyzőkönyvet vesz fel, egyébként a megjelenésről feljegyzést készít.”

2. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 
értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 
11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

2. § (1) A  lefoglalás és a  büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és 
megsemmisítésének szabályairól, valamint az  elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes 
rendelet [a  továbbiakban: 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet] 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
a) bűnjel a lefoglalt bűnjel és a le nem foglalt bűnjel,
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b) a  Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer (a  továbbiakban: KBR) olyan, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a  továbbiakban: NAV) által működtetett informatikai alkalmazás, amely az  e  rendeletben meghatározottak 
szerint a  bűnjelkezelés teljes folyamatában biztosítja valamennyi bűnjel egyedi azonosíthatóságát és nyomon 
követhetőségét,
c) hitelesítés az  egyes büntetőeljárási cselekményekre és a  büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó 
szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 44/A. § (6) bekezdésében meghatározott módon történő hitelesítés.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bűnjelet a lefoglalását vagy létrehozását követően haladéktalanul egyedi bűnjelszámmal kell ellátni.”

 (3) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hatóság legkésőbb a  lefoglalást követő harmadik munkanapon befizeti a  bűnjelkezelője letéti számlájára 
a bizonyítási eszköznek nem minősülő magyar pénzt, ideértve a  forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre 
még átváltható bankjegyet és érmét. A  hatóság a  befizetéskor az  egyedi bűnjelszámot a  közlemény rovatban 
feltünteti.”

3. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  bizonyítási eszköznek nem minősülő lefoglalt külföldi pénzt a  hatóság legkésőbb a  lefoglalást követő 
harmadik munkanapon átadja a  Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári 
Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztályának (a  továbbiakban: Kincstár), amely azokat az  eljáró hatóság további 
intézkedéséig hatósági letétként kezeli.
(2) Az átadás alkalmával a Kincstárral írásban közölni kell a büntetőügy számát és az egyedi bűnjelszámot.
(3) A Kincstár az átvett értékekről elismervényt állít ki. Az elismervényt az ügyiratok között kell kezelni.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  e  §-ban nem szabályozott kérdésekben a  Kincstár által végzett bűnjelkezelésre a  bűnjel egyes szervek 
őrizetébe és kezelésébe adásának szabályait kell alkalmazni.”

4. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az érintett a bűnjel átvételét és a (2) és (3) bekezdés szerinti figyelmeztetés tudomásul vételét
a) a lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatával ismeri el, amit hitelesít, vagy
b) azt a külön átvételi elismervényen ismeri el.”

5. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági bűnjelkezelő a nyomozó hatóságtól és az ügyészségtől a részére beszállított bűnjelet)
„b) az új Be. 727. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatást követően, illetve”
(bevételezi.)

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A bírósági bűnjelkezelő a nyomozó hatóságtól és az ügyészségtől a részére beszállított bűnjelet)
„c) a bűnjellel kapcsolatban bírósági határozatra tett indítványt követően”
(bevételezi.)

6. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  hatóság a  bűnjelcsomag burkolatán, illetve a  (3)  bekezdésben említett esetben a  bűnjelcímkén a  bűnjel 
azonosító megjelölés feltüntetése mellett feljegyzi a csomag tartalmát, illetve a bűnjel megnevezését, a  lefoglalás 
helyét és idejét, az eljáró hatóság megnevezését és ügyszámát. A feljegyzést a hatóság képviselője aláírja.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 7. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A hatóság szükség esetén több bűnjeltárgyat is elláthat azonos bűnjel azonosító megjelöléssel, ha azokat egy 
bűnjelként foglalták le vagy hozták létre. Ennek során biztosítani kell a  több bűnjeltárgyból álló bűnjel egységes 
kezelését, és valamennyi bűnjeltárgy csomagolásán vagy a  bűnjeltárgyon fel kell tüntetni a  bűnjel azonosító 
megjelölést.
(4b) Ha a  bűnjel csomagolása sérül vagy megbontásra kerül, a  bűnjel újabb csomagolásakor a  (2)  bekezdésben 
meghatározottak szerint kell eljárni.
(4c) Ha a  bűnjel csomagolása sérül vagy megbontásra kerül, a  hatóság vagy a  bűnjelkezelő feljegyzést készít. 
Ha a hatóság vagy a bűnjelkezelő a bűnjel csomagolását megbontja, és ebben a hatóságon vagy a bűnjelkezelőn 
kívül más személy is részt vesz, akkor jegyzőkönyvet kell felvenni.
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(4d) Ha a  bűnjel csomagolásának megbontására eljárási cselekmény során kerül sor, a  csomagolás megbontását 
az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvbe vagy feljegyzésbe kell foglalni.”

 (3) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bűnjelet tartalmazó sérült csomag az ügyben nem érdekelt, nagykorú személy (a továbbiakban: nem érdekelt 
személy) jelenlétében vehető át. Ebben az  esetben a  bűnjelkezelő azonnal megállapítja, hogy a  sérült csomag 
tartalma azonos-e a  KBR-ben korábban rögzített adatokkal. A  sérült csomag felbontásakor jegyzőkönyvet készít, 
az esetleg észlelt mennyiségi és minőségi eltéréseket, valamint a felhasználást és az azonosítást befolyásoló egyéb 
körülményeket rögzíti a KBR-ben. A  jegyzőkönyvet a bűnjelkezelő, a beszállítást végző személy és a nem érdekelt 
személy hitelesíti. A nem érdekelt személy a személyes adatainak zárt kezelését kérheti.”

 (4) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 7. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A bűnjel adataira vonatkozó hiányosságokat és a csomagoláskor észlelt változásokat rögzíteni kell a KBR-ben.
(8) A  bűnjelnek az  érintett őrizetében hagyása vagy egyes szervek őrizetébe és kezelésébe adása esetén a  bűnjel 
csomagolása és a  bűnjel azonosító megjelölés elhelyezése kivételes esetben akkor mellőzhető, ha arra a  bűnjel 
állagára tekintettel nincs lehetőség.”

7. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  bűnjelből való mintavétel közigazgatási hatóságnak és szabálysértési hatóságnak is engedélyezhető, 
ha  az  a  feladata ellátása érdekében szükséges, és a  büntetőeljárás eredményességét nem veszélyezteti. 
Ha a mintaadás nem lehetséges, ennek indokairól a közigazgatási hatóságot tájékoztatni kell.”

8. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 10. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  hatóság az  eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvbe foglalja, vagy feljegyzést készít a  le nem foglalt 
bűnjel létrehozásának tényéről és körülményeiről vagy a  le nem foglalt bűnjel KBR-t nem használó szervtől vagy 
személytől való átvételéről. E  rendeletnek a  lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvre vonatkozó 
rendelkezéseit a jegyzőkönyvre és a feljegyzésre is megfelelően alkalmazni kell.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 10. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvben a bűnjel egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit olyan 
részletességgel kell feltüntetni, amely megfelel a  lefoglalás céljának. Nem szükséges a vagyonelkobzás érdekében 
lefoglalt bűnjel sorszámának, illetve egyedi azonosító jelének feltüntetése, ha azt más módon –  különösen 
képfelvétel útján – rögzítették. A lefoglaláskor azonos bűnjel több bűnjeltárgyához azonos egyedi bűnjelszámot kell 
kiosztani.”

 (3) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A le nem foglalt bűnjel létrehozása esetén az (1)–(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

9. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet a  10.  §-t követően a  következő alcímmel, valamint 10/A. és 
10/B. §-sal egészül ki:
„A bűnjel nyilvántartása
10/A. § (1) A bűnjel adatait és azok változását a KBR-ben kell nyilvántartani. A KBR-ben a bűnjelhez tartozó adatokat 
és azok változását – a nyomon követhetőséget biztosító – egyedi bűnjelszám azonosítja.
(2) A  KBR-be csak a  hatóság határozata, jegyzőkönyve, más ügyirata, valamint e  rendelet rendelkezései alapján 
rögzíthető adat.
(3) A KBR a bűnjelet egyedileg, megváltoztathatatlanul azonosító egyedi bűnjelszámhoz rendelve rögzíti
a) a bűnjel megjelölését,
b) a bűnjel mennyiségét,
c) a bűnjelet lefoglaló vagy létrehozó hatóság megjelölését és az ügy valamennyi ügyszámát,
d) a bűnjel lefoglalásának vagy létrehozásának helyét és idejét,
e) a bűnjelkezelő szerv vagy szervezeti egység megjelölését,
f ) a bűnjel tárolásának helyét,
g) a  bűnjel előzetes értékesítésének és megváltásának tényét, idejét és a  bűnjel helyébe lépő új bűnjel egyedi 
bűnjelszámát,
h) a bűnjel értékesítése, megsemmisítése és kiadása esetén ennek tényét és idejét, valamint
i) a bűnjel kezelése szempontjából jelentős további körülményeket, különösen a bűnjelhez tartozó bűnjelcsomagok 
számát.
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(4) Ha a  bűnjelről bűnjeltárgy elkülönítése szükséges, az  elkülönítés során létrejövő új bűnjelet új egyedi 
bűnjelszámmal kell ellátni. Az  elkülönített bűnjel kezelésére a  bűnjel lefoglalására, létrehozására vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a KBR-ben az eredeti és az elkülönített bűnjelhez is rögzíteni 
kell a bűnjelek kapcsolatát.
(5) Bűnjelek összevonására és egyedi bűnjelszám törlésére nincs lehetőség.
(6) A  KBR üzemeltetésével összefüggő, e  rendeletben nem szabályozott feladatokat a  NAV a  KBR-t használó 
szervekkel kötött együttműködési megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) alapján látja el.
(7) A  bűnjelkezelés során a  hatóság és a  bűnjelkezelő e  rendeletben meghatározottak szerint készít ügyiratot 
(a továbbiakban: bűnjel-ügyirat) és gondoskodik annak megőrzéséről.
10/B. § (1) A bűnjel adatait a KBR-ben a hatóság rögzíti
a) a bűnjel bűnjelkezelői tárgyletétbe helyezéséig,
b) a bűnjelpénz bűnjelkezelői letéti számlára való befizetéséig, vagy
c) az érintett őrizetében hagyása vagy egyes szervek őrizetébe és kezelésébe adása esetén a bűnjelkezelő erről való 
értesítéséig.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követően a bűnjel adatait a KBR-ben a bűnjelkezelő rögzíti.
(3) A  hatóság a  (2)  bekezdésben meghatározott esetben is gondoskodik az  ügyre vonatkozó adatok, különösen 
az eljáró hatóság és az ügyszám rögzítéséről.
(4) Ha a  hatóság a  bűnjelet a  lefoglalását vagy a  létrehozását követően anélkül adja át a  bűnjelkezelőnek, hogy 
annak adatait a KBR-ben rögzítené, akkor a bűnjel adatait a bűnjelkezelő rögzíti a KBR-ben.
(5) A  19.  §-ban meghatározott átadás-átvételt követően a  bűnjel adataiban bekövetkezett változásokat az  átvevő 
rögzíti a KBR-ben.
(6) Ha a  bűnjel 19.  §-ban meghatározott átadás-átvételét követően a  KBR adatainak kiegészítése, pontosítása 
szükséges, a  bűnjelkezelő a  hatóságot megkeresheti a  KBR adatainak kitöltéséhez szükséges ügyiratok és 
bűnjel-ügyirat rendelkezésre bocsátása, illetve felvilágosítás kérése érdekében.”

10. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 11. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bűnjel adatainak rögzítése”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  bűnjel adatait a  lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyv vagy a  létrehozásról készült 
jegyzőkönyv vagy feljegyzés adatai alapján kell rögzíteni a KBR-ben.
(2) A bűnjel KBR-ben rögzített adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul rögzíteni kell a KBR-ben.
(3) Ha a  KBR-ben szereplő adatokban bekövetkezett változás haladéktalan rögzítése nem lehetséges, ennek 
pótlásakor a változás észlelésének idejét és a késedelem okát a KBR-ben rögzíteni kell.
(4) A  KBR-ben rögzített adatok ellentmondása esetén a  hatóság és a  bűnjelkezelő tisztázza az  eltérés okát, ennek 
érdekében a bűnjelkezelő szükség esetén a 10/B. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(5) A  bűnjelről annak lefoglalásakor, létrehozásakor vagy átvételekor képfelvétel készíthető, az  érintett őrizetében 
hagyott vagy egyes szervek őrizetébe és kezelésébe adott bűnjelről lehetőség szerint képfelvételt kell készíteni.
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott képfelvételt lehetőség szerint a  KBR-ben is rögzíteni kell. A  10.  § (3) és 
(5) bekezdése szerinti ügyiratokat, valamint a bűnjelre vonatkozó okmányt és hatósági jelzést a bűnjel-ügyiratban 
kell kezelni.”

11. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet a 11. §-át követően a következő alcím címmel és 11/A–11/C. §-sal 
egészül ki:
„Üzemszünet és üzemzavar a KBR-ben
11/A.  § (1) A  NAV a  honlapján tájékoztatást tesz közzé, és az  együttműködési megállapodásban meghatározott 
szakmai és informatikai kapcsolattartókat értesíti
a) az  előre tervezett olyan technikai tevékenységről, amely a  KBR működésének a  szünetelését vagy 
az  e  rendeletben meghatározott valamely feladat ellátását érintő korlátozott működőképességét eredményezi 
(a továbbiakban: üzemszünet), valamint
b) a  KBR működésének a  nem tervezett szüneteléséről vagy az  e  rendeletben meghatározott valamely feladat 
ellátását érintő korlátozott működőképességéről (a továbbiakban: üzemzavar).
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást üzemszünet esetén annak megkezdődése előtt legalább 
3 munkanappal, üzemzavar esetén haladéktalanul közzé kell tenni.
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(3) Az  Országos Bírósági Hivatal, a  Legfőbb Ügyészség és az  ORFK az  együttműködési megállapodásban 
meghatározott szakmai és informatikai kapcsolattartókat haladéktalanul értesíti minden olyan, az  informatikai 
rendszerét érintő eseményről, ami a  bíróságnak, az  ügyészségnek vagy a  rendőrségnek a  KBR használatával 
kapcsolatos, az e rendeletben meghatározott valamely feladatának az ellátását akadályozza.
11/B.  § (1) A  bűnjel átadása idejére kiterjedő üzemszünet vagy üzemzavar esetén a  bűnjel átadását és átvételét 
lehetőleg az üzemszünet vagy üzemzavar megszűnését követően el kell végezni.
(2) Ha a  bűnjel átadása nem halasztható el az  üzemszünet vagy üzemzavar megszűnését követő időre, akkor 
a  bűnjel átadásának KBR-ben való kezdeményezése helyett átvételi elismervénnyel kell kezdeményezni a  bűnjel 
átadását és átvételét, és a  bűnjellel együtt be kell mutatni azt a  bűnjel-ügyiratot, amely a  bűnjel mennyiségi és 
minőségi állapotának adatait tartalmazza.
11/C.  § (1) Ha a  bűnjel átvétele üzemzavar vagy üzemszünet ideje alatt szükséges, arra átvételi elismervényen 
kerül sor. Az  átvételi elismervény tartalmazza a  bűnjel egyedi bűnjelszámát, az  átadó és az  átvevő hatóság vagy 
bűnjelkezelő megjelölését, az átadás-átvételben részt vevő személyek nevét és az ügy számát.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben, ha az  átvevő bűnjelkezelő a  bűnjel sérülését, hiányosságát vagy 
a  bűnjelkezelés szempontjából más fontos körülményt észlel, a  bűnjel adatait a  bűnjel mennyiségét és állapotát 
tartalmazó bűnjel-ügyirattal egyezteti.
(3) Ha az átvevő bűnjelkezelő megállapítja, hogy a bűnjel a mennyiségét és állapotát tartalmazó bűnjel-ügyiratban 
rögzítettektől jelentősen eltér, a 19. § (7)–(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.
(4) Ha az  üzemszünet vagy az  üzemzavar megszűnik, a  bűnjel átadásának és átvételének rögzítését a  KBR-ben 
haladéktalanul pótolni kell.”

12. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A bűnjelkezelő minden olyan büntetőügyben, ahol a bűnjel egy évnél hosszabb ideje van a bűnjelraktárban, 
az  eljárást folytató hatóság megkeresése útján vagy más módon tájékozódik a  büntetőügy állásáról. Ha az  eljárás 
befejeződött, a  bűnjelekkel kapcsolatos rendelkezés beszerzése érdekében megkeresi az  eljárt hatóságot, amely 
a  megtett vagy folyamatban lévő intézkedésekről az  azt megalapozó jogszabályi rendelkezések megjelölésével 
15 napon belül tájékoztatja a bűnjelkezelőt.”

13. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bűnjelkezelőhöz megküldendő ügyiratok”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvet és a  bűnjel létrehozásáról készült jegyzőkönyvet 
vagy feljegyzést akkor kell megküldeni a  bűnjelkezelőnek, ha a  bűnjel adatainak a  KBR-ben történő rögzítésére 
a  bűnjel átadásáig nem került sor. Ebben az  esetben a  hiányzó adatok rögzítését a  10/B.  § (2)  bekezdése alapján 
a bűnjelkezelő pótolja.
(2) A  bűnjelnek az  érintett őrizetében hagyása vagy egyes szervek őrizetébe és kezelésébe adása esetében 
–  ideértve a  bűnjelpénznek a  bűnjelkezelői számlára történő befizetését is – a  hatóság a  88.  § szerinti okmányt, 
valamint a  lefoglalás foganatosításáról készített jegyzőkönyvet és a  létrehozásról készült jegyzőkönyvet vagy 
feljegyzést megküldi a bűnjelkezelőnek, ha a bűnjel KBR-ben történő rögzítésére a bűnjel átadásáig nem került sor.
(3) Ha a  bűnjel 19.  §-ban meghatározott átadás-átvételét követően a  KBR adatainak kiegészítése, pontosítása 
szükséges, a bűnjelkezelő szükség esetén a 10/B. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

14. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és a (2) bekezdés esetén a nyomozó hatóság vagy az ügyészség bűnjelkezelője a bűnjel átadását a 19. § 
szerint végzi el.”

15. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 19. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bűnjel átadása és átvétele”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) Az átadó hatóság vagy bűnjelkezelő kezdeményezi a bűnjel KBR-en keresztül történő átadását, ha
a) a bűnjelet az átvevő hatósághoz vagy bűnjelkezelőhöz szállítja, vagy
b) bűnjelnek az  érintett őrizetében hagyása vagy egyes szervek őrizetébe és kezelésébe adása esetén a  hatóság 
eljárási cselekménye vagy határozata alapján a  bűnjelkezelői feladatoknak a  bűnjel átszállítása nélküli átadása 
szükséges.
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(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja esetén az  átadó hatóság vagy bűnjelkezelő nem kezdeményezi az  olyan bűnjel 
átadását, amelynek kezelését e rendelet alapján kizárólag meghatározott szerv látja el.
(3) A bűnjel átadása és átvétele során a bűnjel-ügyirat is átadható, ha az a bűnjelkezelés szempontjából, különösen 
a bűnjel állapota miatt szükséges. A bűnjel-ügyirat megőrzéséről ezt követően az átvevő hatóság vagy bűnjelkezelő 
gondoskodik.
(4) Az  átvevő hatóság vagy bűnjelkezelő a  hozzá szállított bűnjelet az  egyedi bűnjelszám és a  KBR adatai alapján 
ellenőrzi és az átvétel tényének KBR-ben történő rögzítésével a KBR-en keresztül veszi át.
(5) Az átvételkor a bűnjel csomagolásának megbontására csak a bűnjel sérülése, hiányossága vagy a bűnjelkezelés 
szempontjából más fontos körülmény észlelése – különösen a  csomagolóanyag vagy a  zár sérülése – esetén 
kerülhet sor. A csomagolás megbontása esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.
(6) Az  átvevő hatóság vagy bűnjelkezelő az  átvételekor, ha a  bűnjel sérülését, hiányosságát vagy a  bűnjelkezelés 
szempontjából más fontos körülményt észlel, a  bűnjel adatait egyezteti a  KBR-ben szereplő adatokkal. Az  átvevő 
hatóság vagy bűnjelkezelő a bűnjel átvételét, valamint az észlelt változásokat rögzíti a KBR-ben.
(7) Ha az átvevő hatósághoz vagy bűnjelkezelőhöz szállított bűnjel a KBR-ben rögzített adatoktól jelentősen eltér, 
az átvevő hatóság vagy bűnjelkezelő az átadóval való egyeztetés alapján
a) az átvételt megtagadja és a bűnjelet visszaadja az átadó hatóságnak vagy bűnjelkezelőnek, vagy
b) az átvevő hatóság vagy bűnjelkezelő jegyzőkönyvet vesz fel és tisztázza az eltérést és annak lehetséges okát.
(8) Jelentős az  eltérés, ha a  bűnjel rendeltetésszerű bűnjelkezelésre vissza nem vezethető hiányossága vagy 
értékvesztése állapítható meg.
(9) Ha az  eltérés mértékének vagy okának a  megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem 
szükséges, a  bűnjel átvételekor – jegyzőkönyv felvétele mellett – szakértőt (szaktanácsadót) kell kirendelni, ha 
ez korábban nem történt meg. Ebben az esetben a hatóság vagy a bűnjelkezelő a bűnjel minőségének (értékének, 
esetleges hiányosságának) a  megállapításáról jegyzőkönyvet készít, amelyben a  bűnjel valamennyi lényeges 
adatát feltünteti. A  jegyzőkönyvet a  szakértő (szaktanácsadó), az  átadó és az  átvevő hatóság vagy a  bűnjelkezelő 
átadás-átvételkor jelen levő tagja hitelesíti. A  jegyzőkönyvet az  átadó és az  átvevő hatóság vagy bűnjelkezelő 
részére is kézbesíteni kell.
(10) Nem minősül átadás-átvételnek a  bűnjel meghatározott eljárási cselekmény elvégzése céljából történő 
ideiglenes kiadása, különösen a bizonyítási cselekményre történő kiadás vagy a szakértői vizsgálat céljából történő 
kiadás. A  bűnjel adataiban bekövetkezett változásokat ebben az  esetben a  10/B.  §-ban meghatározott személy 
rögzíti.”

16. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  bűnjel lezárt postai küldeményként postán érkezett, azt a  bűnjelkezelő két tanú (hatósági dolgozó) 
jelenlétében bonthatja fel. A KBR adataitól való eltérés esetén a bűnjelkezelő jegyzőkönyvet készít.
(2) A  postán érkezett sérült könyvelt, valamint a  posta által átcsomagolt bűnjelet a  posta dolgozójától 
a  bűnjelkezelő csak a  posta által készített jegyzőkönyv másolati példányával együtt veheti át. Ebben az  esetben 
a bűnjelkezelő a csomagot a posta dolgozójának jelenlétében bontja fel és annak tartalmát a KBR adataival, illetve 
a  posta által készített jegyzőkönyvvel egyezteti. Eltérés esetén a  bűnjelkezelő jegyzőkönyvet készít és azt a  posta 
dolgozójával együtt hitelesíti.”

17. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 21. és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21.  § (1) A  hatóság az  ügyirat más szerv részére történő megküldésekor az  alábbi esetekben készít bűnjellistát 
az ügyben szereplő valamennyi bűnjelről:
a) az ügy egyesítése, elkülönítése vagy áttétele esetén,
b) az új Be. 354. § (3) bekezdésben meghatározott esetben,
c) az eljárás megszüntetésére vagy vádemelésre irányuló előterjesztés esetén,
d) az eljárást megszüntető határozat elleni panasz elbírálása esetén,
e) az eljárás megszüntetése vagy vádemelés esetén,
f ) az új Be. 727. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben,
g) az új Be. 822. § (1) bekezdésben meghatározott indítvány megtétele esetén.
(2) A  bűnjellista tartalmazza az  eljáró hatóság ügyszámát, az  egyedi bűnjelszámot, valamint az  ahhoz tartozó, 
a 10. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 295. szám 11419

22. § Ha a bűnjel előzetes értékesítése iránt az ügyészség vagy a nyomozó hatóság intézkedett, és az értékesítésből 
befolyt összeget a  nyomozás befejezésekor nem kell kiadni, a  bűnjelkezelő a  bűnjelet az  átvételi elismervénnyel 
együtt a BGH-nak megküldi.”

18. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  ügyben lefoglaltak, létrehoztak vagy átvettek bűnjelet, és a  nyomozó hatóság, illetve az  ügyészség 
a nyomozást megszüntette, az erre vonatkozó határozatáról és a bűnjelre vonatkozó rendelkezéséről a bűnjelkezelőt 
haladéktalanul értesíti.”

19. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  bűnjelkezelő a  bűnjelet az  illetékes hatósághoz vagy annak 
bűnjelkezelőjéhez továbbítja, majd a 19. § alapján jár el.”

20. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § Ha a bíróság azt észleli, hogy az ügyiratok között bűnjelként kezelendő dolog van, haladéktalanul intézkedik 
annak a  bűnjelkezelő részére való átadása, és a  bűnjelként történő kezelés iránt. A  bűnjelkezelő a  dolgot bűnjel 
azonosító megjelöléssel látja el, és a 10/A. § (3) bekezdésben szereplő adatokat rögzíti a KBR-ben.”

21. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  hatóság az  új Be. 319.  § (7)  bekezdésében meghatározott esetben rendelkezik arról, hogy a  dologból 
mintát kell biztosítani, a  mintát új egyedi bűnjelszámon kell a  KBR-ben nyilvántartani azzal, hogy a  KBR-ben 
az eredeti és az új bűnjelhez is rögzíteni kell a bűnjelek kapcsolatát.”

22. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  érintett a  lefoglalt dolog megváltására 15  napon belül nem tesz indítványt, vagy az  indítványt 
az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság elutasítja, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság az  57–61.  § megfelelő 
alkalmazásával értékesíti a lefoglalt dolgot.”

23. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  bűnjel előzetes értékesítése során befolyt összeget új egyedi bűnjelszámon kell a  KBR-ben nyilvántartani 
azzal, hogy a KBR-ben az eredeti és az új bűnjelhez is rögzíteni kell a bűnjelek kapcsolatát.”

24. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 34/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  bűnjel megváltásából befolyt összeget új egyedi bűnjelszámon kell a  KBR-ben nyilvántartani azzal, hogy 
a KBR-ben az eredeti és az új bűnjelhez is rögzíteni kell a bűnjelek kapcsolatát.”

25. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 35. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  hatóság a  lefoglalás megszüntetésének a  végrehajtását az  új Be. 321.  § (6)  bekezdése alapján 
felfüggesztette, tájékoztatja a bűnjelkezelőt a felfüggesztés határidejének kezdő időpontjáról.
(4b) Ha a  hatóság a  lefoglalás megszüntetésének a  végrehajtását az  új Be. 321.  § (6)  bekezdése alapján 
felfüggesztette, a  bűnjelkezelő rövid úton egyeztet az  új Be. 111.  §-a alapján tájékoztatott szervvel arról, hogy 
a bűnjel lefoglalására ennek a szervnek az eljárásában sor kerülhet-e.
(4c) Ha az új Be. 111. §-a alapján tájékoztatott szerv a dolog lefoglalását elrendelte, a bűnjelkezelő a lefoglalt dolgot 
ennek a szervnek adja ki, és arról a jogosultat értesíti.”

26. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bűnjelkezelő a határozat (értesítés) alapján a bűnjel kiadásának megtörténtét rögzíti a KBR-ben és az átvételi 
elismervényt megőrzi.”

27. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § (1) Ha a  bűnjel egyes szerv őrizetében (kezelésében) van és a  hatóság elrendelte a  jogosult részére való 
visszaadását, a bűnjelkezelő – ha a  lefoglalás megszüntetése végrehajtásának a  felfüggesztésére sor került, annak 
lejártát követően – a jogosult értesítésével (a bűnjel átvételére való felhívással) egyidejűleg a bűnjel őrzését ellátó 
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szervet arra hívja fel, hogy azt a határozat alapján jelentkező jogosultnak átvételi elismervény ellenében adja át és 
az átvételi elismervényt a hatóságnak küldje meg.
(2) Ha a  hatóság a  lefoglalás megszüntetésének a  végrehajtását az  új Be. 321.  § (6)  bekezdése alapján 
felfüggesztette, a  bűnjelkezelő rövid úton egyeztet az  új Be. 111.  §-a alapján tájékoztatott szervvel arról, hogy 
a bűnjel lefoglalására ennek a szervnek az eljárásában sor kerülhet-e.
(3) Ha az  új Be. 111.  §-a alapján tájékoztatott szerv a  dolog lefoglalását elrendelte, a  bűnjelkezelő erről 
az  (1)  bekezdésben meghatározott szervet értesíti, aki a  lefoglalásról rendelkező határozat alapján a  bűnjelet 
az új Be. 111. §-a alapján tájékoztatott, lefoglalást elrendelő szervnek adja ki, és arról a bűnjelkezelőt értesíti.
(4) A  bűnjelkezelő a  jogosultat értesíti arról, ha az  (1)  bekezdésben meghatározott szerv a  bűnjelet kiadja 
az új Be. 111. §-a alapján tájékoztatott, lefoglalást elrendelő szervnek.
(5) A  hatóság az  átvételi elismervényt a  bűnjelkezelőhöz továbbítja, aki annak alapján a  bűnjel kiadását rögzíti 
a KBR-ben.”

28. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bűnjelet kiadni
a) a  hatóság határozatában megjelölt jogosultnak vagy a  jogosult – írásbeli meghatalmazással 
ellátott – meghatalmazottjának,
b) az új Be. 111. § alapján tájékoztatott, a dolog lefoglalását elrendelő szervnek, vagy
c) a dolog lefoglalását, zárlatát vagy zár alá vételét elrendelő hatóságnak
lehet.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a lefoglalás megszüntetésére nem került sor, a bűnjelet az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott 
szerveknek a hatóság határozata vagy engedélye alapján lehet kiadni.”

29. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kétmillió forintot meghaladó becsértékű bűnjel átvételére adott meghatalmazást közokiratba kell foglalni. 
Ha a jogosult fogvatartott, a meghatalmazást nem szükséges közokiratba foglalni. Ilyen esetben a fogva tartó szerv 
vezetője igazolja a fogvatartott személyazonosságát.”

30. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bűnjelkezelő a  megsemmisítés megtörténtét a  KBR-ben a  jegyzőkönyv vagy feljegyzés alapján rögzíti, és 
a jegyzőkönyvet vagy a feljegyzést a bűnjel-ügyiratban elhelyezi.”

 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 51. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a bűnjelkezelő azonos alkalommal több büntetőügyhöz tartozó bűnjeleket összevontan semmisít meg, és
a) a bűnjelek között lefoglalt bűnjel is van, akkor a bizottság a bűnjelkezelőből, a nyomozó hatóság, az ügyészség, 
illetve, ha bármelyik ügyben vádemelésre került sor, a bíróság megbízottjából áll, vagy
b) ha a bűnjelek között nincs lefoglalt bűnjel, akkor a megsemmisítés végrehajtható a (2b) bekezdés szerint.
(5) A megsemmisítés a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben akkor tartható meg, ha az ügyészség vagy 
a bíróság megbízottjai közül legalább egy jelen van.
(6) Ha a  bíróság vagy az  ügyészség megbízottja szabályszerű értesítés ellenére a  megsemmisítésen nem jelenik 
meg, erről a bíróság elnökét vagy az ügyészség vezetőjét tájékoztatni kell.
(7) A  (4)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben a  bűnjel megsemmisítése során a  megsemmisítés helye 
szerint illetékes járásbíróság, illetve járási ügyészség megbízottja jár el.
(8) E  §-ban meghatározott feladatának ellátása során az  ügyészség megbízottjaként alügyész és ügyészségi 
fogalmazó, a bíróság megbízottjaként bírósági titkár és bírósági fogalmazó is eljárhat.”

31. § (1) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bírósági bűnjelkezelő az  elkobzott bűnjeleket – alkalmanként, de legalább hathavonként –  a  BGH 
bűnjelraktárába szállítja. Ha a  szállítás a  bűnjel értékével arányban nem álló költséget okozna, a  bűnjelet nem 
szállítja be, de ezt a körülményt az adott bűnjel vonatkozásában rögzíti a KBR-ben. A bírósági bűnjelkezelő a csekély 
értékű bűnjelet is beszállítja, ha a szállításával kapcsolatban felmerülő költség az egyéb bűnjelek szállítási költségét 
lényegesen nem növeli.”
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 (2) A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  bíróság az  érintett, valamint egyes szerv őrizetében hagyott vagy kezelésére bízott bűnjel elkobzásáról 
határozott, erről a  bírósági bűnjelkezelő a  BGH-t a  jogerős vagy véglegessé vált határozat megküldésével 
haladéktalanul értesíti.”

32. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 66. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott iratok mellett a bűncselekmény tárgyát képező élő állatot is le kell foglalni. 
A  lefoglalt élő állaton bűnjel azonosító megjelölés elhelyezése nem okozhat az  állatnak szenvedést vagy sérülést, 
ha a bűnjel azonosító megjelölés elhelyezése ilyen módon nem lehetséges, azt mellőzni kell.”

33. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 67/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  lefoglalt elektronikus adatot adathordozón vagy a  hatóság rendelkezése alatt álló tárhelyen kell őrizni. 
A  lefoglalt elektronikus adat külön adathordozón történő tárolása esetén a  bűnjel azonosító megjelölést 
az adathordozón kell elhelyezni.”

34. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  hatóság értékpapírt vagy pénzhelyettesítő fizetési eszközt foglal le, a  kibocsátó, illetve kiállító szervet 
haladéktalanul értesíti. Értékpapír lefoglalása esetében a hatóság csak a fizikai megőrzésért felelős. Dematerializált 
értékpapír lefoglalásáról a  hatóság értesíti a  számlavezetőt, aki az  értékpapírt zárolt értékpapír-alszámlán helyezi 
el. A számlavezető által kiadott számlakivonatot a hatóság megküldi a bűnjelkezelőnek, aki azt a bűnjel-ügyiratok 
között kezeli.”

35. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 73. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatóság a jövedéki termékről vagy a nem uniós áruról rendelkező határozatát megküldi a NAV-nak.”

36. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jövedéki termékek és a nem uniós áruk tekintetében befolyt összeget a  jövedéki, illetve a vámjogszabályok 
szerint kell elszámolni.”

37. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 99/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„99/A.  § (1) A  2013. július 1-jét megelőzően elkövetett bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárások során 
a 66. §, 69. § és 78. § alkalmazása esetén az e rendelet 2013. június 30-án hatályban volt rendelkezései szerint kell 
eljárni.
(2) Ha a bűnjel lefoglalására vagy a bűnjel létrehozására 2021. január 1. napját megelőzően került sor, és a bűnjel 
KBR-ben való rögzítésére még nem került sor, a  bűnjel adatainak KBR-ben történő rögzítésére a  hatóság vagy 
a bűnjelkezelő a bűnjel átadása esetén, a bűnjel átadását megelőzően köteles.
(3) Ha a  bűnjel lefoglalására vagy a  bűnjel létrehozására 2021. január 1.  napját megelőzően került sor, és 
a  bűnjel KBR-ben való rögzítésére még nem került sor, a  2020. december 31.  napját követően foganatosított, 
a  19.  § (1)  bekezdés alapján átadást igénylő eljárási cselekmény esetén haladéktalanul rögzíteni kell a  KBR-ben 
az  e  rendelet alapján kizárólag meghatározott szerv kezelésében levő bűnjel adatait, függetlenül attól, hogy 
az átadásra a 19. § (2) alapján nem kerül sor.
(4) Az ügyben szereplő valamely bűnjel adatainak a KBR-ben való rögzítése esetén az ügyben szereplő összes bűnjel 
adatait rögzíteni kell a KBR-ben.
(5) Ha a  (2)  bekezdés alapján a  bűnjel átadása és a  KBR-ben való rögzítése 2021. január 1.  napjától 
2021. január 3. napjáig tartó időtartam (a továbbiakban: moratórium) alatt szükséges, azt a moratórium lejártáig el 
kell halasztani.
(6) Ha a  (3)  bekezdésben meghatározott esetben a  bűnjel eljárási cselekmény lefolytatásához szükséges, annak 
biztosításáról a  moratórium kezdetén a  bűnjel őrzését, illetve kezelését biztosító bűnjelkezelő vagy hatóság 
gondoskodik. Ebben az  esetben az  eljárási cselekményt követően a  bűnjel őrzéséről, illetve kezeléséről, a  bűnjel 
állapotának megfelelően, a moratórium kezdetén a bűnjel őrzését, illetve kezelését ellátó bűnjelkezelő vagy hatóság 
gondoskodik.
(7) A  moratórium ideje alatt a  bűnjel adataiban bekövetkezett változásoknak a  KBR-ben való rögzítését 
a moratórium lejártát követően kell elvégezni, és ha az változatlanul szükséges, ezt követően kell a bűnjel átadását 
elvégezni.”
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38. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet a következő 99/B. §-sal egészül ki:
„99/B. § A bűnjeleket 2021. december 31. napjáig e rendelet 2020. december 31. napján hatályos szövege alapján 
kell kezelni és nyilvántartani, ha
a) a bűnjel
aa) lefoglalására vagy keletkezésére 2021. január 1. napját megelőzően került sor,
ab) KBR-ben való rögzítésére 2021. január 1. napjáig még nem került sor,
ac) átadására nem került sor, és
b) az ügyben valamely bűnjel adatainak a KBR-ben való rögzítésére nem került sor.”

39. §  A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet
 1. 1. § (1b) bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,
 2. 1/A. § (3a) bekezdésében a „Kincstár területi szervéhez” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz” szöveg,
 3. 1/A. § (4) bekezdésében a „Kincstár területi szerve” szövegrészek helyébe a „Kincstár” szöveg,
 4. 1/A.  § (5)  bekezdésében a  „Kincstár területi szerve” szövegrész helyébe a  „Kincstár”, valamint a  „Kincstár 

területi szervével” szövegrész helyébe a „Kincstárral” szöveg,
 5. 3. § (4) bekezdésében a „jegyzőkönyvben aláírt nyilatkozatával” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvbe foglalt 

nyilatkozat hitelesítésével” szöveg,
 6. 6. § (1) bekezdésében a „tételesen” szövegrész helyébe az „az e rendeletben meghatározott módon” szöveg,
 7. 7.  § (3)  bekezdésében a „bűnjelcímkét” szövegrész helyébe az „az egyedi bűnjelszámot vagy az  azt rögzítő 

vonalkódot (a továbbiakban együtt: bűnjel azonosító megjelölés) tartalmazó bűnjelcímkét” szöveg, valamint 
a „bűnjelen” szövegrész helyébe a „bűnjelen vagy bűnjeltárgyon” szöveg,

 8. 9. § (3) bekezdésében a „BGH” szövegrész helyébe a „BGH-nak” szöveg,
 9. 9. § (4) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak” szövegrész helyébe a „NAV-nak” szöveg,
10. 10. §-át megelőző alcímben a „lefoglalás” szövegrész helyébe a „lefoglalás és a bűnjel létrehozása” szöveg,
11. 10.  § (2)  bekezdés g)  pontjában „jellemzői” szövegrész helyébe a  „jellemzői és – ha rendelkezésre áll  – 

az egyedi bűnjelszám” szöveg,
12. 10.  § (6)  bekezdésében a  „jegyzőkönyvet (annak minden oldalát)” szövegrész helyébe a  „jegyzőkönyvet” 

szöveg, valamint az „aláírja” szövegrész helyébe a „hitelesíti” szöveg,
13. 10.  § (7)  bekezdésében az „és kézbesíti az  érintettnek” szövegrész helyébe a „valamint a  bűnjelkezelőnek 

kézbesíti” szöveg,
14. 18.  §-át megelőző alcímben a „bírósági bűnjelkezelőhöz szállítása” szövegrész helyébe a „bíróság részére 

történő átadása” szöveg,
15. 18. § (4) bekezdésében az „ügyszámát” szövegrész helyébe az „ügyszámát, valamint az egyedi bűnjelszámot” 

szöveg,
16. 20/A. §-ban az „áveszi” szövegrész helyébe az „átveszi és a bűnjel adatait rögzíti a KBR-ben”, valamint a „veszi 

át” szövegrész helyébe a „veszi át és rögzíti a KBR-ben” szöveg,
17. 23. § (1) bekezdésében az „iraton” szövegrész helyébe az „ügyiraton” szöveg, valamint a „(pl. „bűnjel nincs”)” 

szövegrész helyébe a „(„bűnjel nincs”)” szöveg,
18. 26.  § (2)  bekezdésében az „elismervény” szövegrészek helyébe az „átvételi elismervény” szöveg, valamint 

a „teljesíti” szövegrész helyébe a „– az átvétel KBR-ben való rögzítését leszámítva – teljesíti” szöveg,
19. 27.  § (1)  bekezdésében a  „kijelölt hatósághoz” szövegrész helyébe a  „kijelölt hatósághoz vagy annak 

bűnjelkezelőjéhez” szöveg,
20. 33.  § (3)  bekezdésében a  „bűnjelnyilvántartó könyvben feljegyzi” szövegrész helyébe a  „KBR-ben rögzíti” 

szöveg,
21. 34.  § (2)  bekezdésében a  „bűnjelnyilvántartó könyvben feljegyzi” szövegrész helyébe a  „KBR-ben rögzíti” 

szöveg,
22. 34/A. § (2) bekezdésében a „bűnjeljegyzéken és a bűnjelnyilvántartó könyvben feljegyzi” szövegrész helyébe 

a „KBR-ben rögzíti” szöveg,
23. 35. § (1) bekezdésében a „bűnjeltárgynak” szövegrész helyébe a „bűnjelnek” szöveg,
24. 35.  § (2)  bekezdésében a  „bűnjelkezelő felhívja” szövegrész helyébe a  „bűnjelkezelő – ha a  lefoglalás 

megszüntetése végrehajtásának a felfüggesztésére sor került, annak lejártát követően – felhívja” szöveg,
25. 35.  § (3)  bekezdésében a  „bíróság a  véglegessé vált, a  nyomozó hatóság és az  ügyészség további 

jogorvoslattal nem támadható,” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
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26. 35.  § (5)  bekezdésében az  „a bűnjelnyilvántartó könyvben feljegyzi” szövegrész helyébe az  „és annak 
megtörténtét rögzíti a KBR-ben” szöveg,

27. 36.  § (3)  bekezdésében az  „a bírósági végrehajtás” szövegrész helyébe az  „az elkobzott bűnjel 
értékesítésének a” szöveg,

28. 38. § (2) bekezdésében az „elismervényt” szövegrész helyébe az „átvételi elismervényt” szöveg,
29. 47.  § (1)  bekezdésében a „BGH-hoz való beszállítása az  elkobzott bűnjelre” szövegrész helyébe a „bűnjel 

előzetes értékesítésére” szöveg,
30. 47.  § (2)  bekezdésében, valamint a  48.  § (1)  bekezdésében a „BGH” szövegrész helyébe a „bűnjelkezelő” 

szöveg,
31. 51. § (2) bekezdés a) pontjában az „a nyomozó hatóság és az ügyészség” szövegrész helyébe az „az ügyben 

eljárt nyomozó hatóság és ügyészség” szöveg,
32. 51. § (2) bekezdés b) pontjában az „a bíróság és az ügyészség” szövegrész helyébe az „az ügyben eljárt bíróság 

és ügyészség” szöveg,
33. 52. § (2) bekezdésében az „a bűnjelnyilvántartó könyvben feljegyzi” szövegrész helyébe a „rögzíti a KBR-ben” 

szöveg,
34. 60.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „részletes megjelölését, mennyiségét, minőségét” szövegrész helyébe 

az „egyedi bűnjelszámát” szöveg,
35. 63. § (1) bekezdésében a „feljegyzi a bűnjelnyilvántartó könyvben” szövegrész helyébe a „rögzíti a KBR-ben” 

szöveg,
36. 63. § (2) bekezdésében az „a bűnjelnyilvántartó könyvben feljegyzi” szövegrész helyébe a „rögzíti a KBR-ben” 

szöveg,
37. 69.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (a  továbbiakban: NAV)” szövegrész helyébe 

a „NAV-nak” szöveg,
38. 73. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,
39. 95. § (1) bekezdésében a „Rendőrmúzeumban, illetve a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban” szövegrész 

helyébe a  „hatóság múzeumában, oktatási- illetve szakértő intézetében, a  Nemzeti Szakértői és Kutató 
Központban, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” szöveg,

40. 95.  § (3)  bekezdésében az  „a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot” szövegrész helyébe 
az  „az  (1)  bekezdésben meghatározott szerveket” szöveg, valamint a  „Rendőrmúzeumba vagy Nemzeti 
Szakértői és Kutató Központba szállításáról a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe 
a „szállításáról a  hatóság” szöveg,97.  § (2)  bekezdésében a „számláján az  ellenértéket kezelik” szövegrész 
helyébe az „az értékesítést elrendelte” szöveg

lép.

40. §  Hatályát veszti a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet
 1. 6. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetve” szövegrész,
 2. 9.  § (1)  bekezdésében a  „–  lehetőség szerint a  bűnjelnyilvántartó könyv tételszámainak sorrendjében  –” 

szövegrész,
 3. 12–13. §-a,
 4. 15. §-a,
 5. 16. §-a,
 6. 18. § (5) bekezdése,
 7. 20. § (3) bekezdése,
 8. 24. § (2) bekezdése,
 9. 25. §-a,
10. 27. § (3) bekezdése,
11. 32. § (4) bekezdése,
12. 34/A. § (1) bekezdésében az „a nyomozó hatóság vagy” szövegrész,
13. 42. § (1) bekezdésében az „a bűnjelnyilvántartó könyv vonatkozó rovatában aláírásával, vagy” szövegrész,
14. 45. §-a,
15. 46. § (2) bekezdése,
16. 54. §-a,
17. 56. § b) pontja,
18. 57. § (5) bekezdése,
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19. 58. §-a,
20. 61. §-a,
21. 66/A. §-a,
22. 71. § (2) bekezdése,
23. 73. § (2) bekezdése,
24. 97. § (3) bekezdése.

3. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól 
szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

41. § (1) A  bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. 
(VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
a) 22/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet” szövegrész helyébe a „kiadatási 

bűnügyi felügyelet, ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet” szöveg,
b) 22/B.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyeletet” szövegrész helyébe 

a „kiadatási bűnügyi felügyeletet, ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyeletet” szöveg
lép.

4. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

42. §  A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet [a  továbbiakban: 
8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet] 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Bv.  tv. 26/B.  § (1)  bekezdése szerinti védett személy (a  továbbiakban: védett személy) esetén 
a  pártfogó felügyelő a  védelembe vételre vonatkozó iraton felül minden olyan iratot, amely a  korábbi és 
az új személyazonosság egyezőségére utal, is zártan kezel.”

43. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 29. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a közérdekű munka helyét a Bv. tv. 280. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat köteles biztosítani, 
a  pártfogó felügyelő egyeztet a  munkakezdés időpontjáról és tisztázza, hogy nem áll-e fenn a  Bv.  tv. 283.  § 
(4) bekezdés c) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok, továbbá megküldi a munkáltató kötelezettségeit tartalmazó 
tájékoztatást az illetékes helyi önkormányzat részére.”

44. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 11. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A.  § (1) Védett személy esetén a  közérdekű munka végrehajtása során – a  (3)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.
(2) A pártfogó felügyelő védett személy esetén
a) a foglalkoztathatósági szakvéleményt a védelmet ellátó szerv útján szerzi be, és
b) a munkahely kijelölése kérdésében egyeztet a védelmet ellátó szervvel.
(3) Ha a  kijelölt munkahely nem az  illetékességi területén helyezkedik el, a  Budapest Főváros Kormányhivatala 
–  a  védelmet ellátó szerv értesítésével egyidejűleg – az  ügy iratait átteszi a  kijelölt munkahely szerint illetékes 
megyei kormányhivatalhoz.”

45. § (1) A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 30. § (2a) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) A munkahely kijelöléséről szóló határozat tartalmazza továbbá
a) a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást,
b) a munkavégzés teljesítésére felhívást,
c) a munkavégzési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést,
d) a mulasztás igazolásának módjáról és az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidőről szóló tájékoztatást.
(3) A  pártfogó felügyelő a  munkahely kijelöléséről szóló határozatát – kivéve, ha azt meghallgatáson hozta  – 
annak meghozatalát követően haladéktalanul kézbesíti az ügyészségnek, az elítéltnek és a védőnek. Ha a pártfogó 
felügyelő a  határozatot meghallgatáson hozta, azt kihirdetés útján közli az  elítélttel, illetve a  jelen lévő védővel, 
egyben jegyzőkönyvbe foglalja a bírósági felülvizsgálati kérelemre vonatkozó nyilatkozatokat.”
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 (2) A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  pártfogó felügyelő a  Bv.  tv. 283.  § (5a)  bekezdése szerint az  iratokat felterjeszti, a  kormányhivatalnál 
a kísérőlevél és a felterjesztett iratok részletes jegyzéke marad.”

 (3) A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 30. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  pártfogó felügyelő a  munkahely kijelöléséről szóló véglegessé vált határozatát kézbesíti az  elítéltnek és 
a  védőnek, ezzel egyidejűleg az  1.  melléklet szerinti formanyomtatvánnyal hívja fel az  elítéltet, hogy a  közérdekű 
munka végrehajtását kezdje meg. A  pártfogó felügyelő a  felhívásban a  Bv.  tv. 284.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
figyelembevételével kitűzi a munkavégzés kezdő időpontját.”

 (4) A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 30. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  munkahely kijelöléséről szóló véglegessé vált határozatban megjelölt határidőt vagy határnapot 
–  különösen a  munkahely jelzése vagy az  elítéltnek a  munkavégzés megkezdésére a  határozatban megjelölt 
határnap vagy határidő lejárta előtt kellő időben bejelentett méltányolható kérelmére tekintettel – módosítani 
szükséges, a  pártfogó felügyelő kitűzi a  munkavégzés megkezdésének új időpontját és az  ennek megfelelően 
kiállított 1.  melléklet szerinti felhívást kézbesíti az  elítéltnek, valamint a  munkavégzés megkezdésének új 
időpontjáról értesíti a munkahelyet.
(10) Ha az elítélt a munkahely kijelöléséről szóló határozat véglegessé válását követően
a) olyan időpontban kéri a közérdekű munka megkezdésének elhalasztását, amikor a megkezdésre kijelölt határnap 
vagy határidő letelte előtt már nincs mód a kezdő időpont (9) bekezdés szerinti módosítására, vagy
b) a Bv. tv. 288. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel fennállását jelenti be,
a pártfogó felügyelő az elítélt kérelmét, illetve bejelentését a végrehajtás félbeszakítása iránti kérelemként kezeli és 
az iratokat a bv. bírónak felterjeszti.”

46. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a következő 16/A. alcímmel egészül ki:
„16/A. A mulasztás igazolása
35/A.  § (1) A  pártfogó felügyelő, ha az  elítéltnek a  szabályszerű idézés vagy a  felhívás elmulasztására benyújtott 
igazolási kérelmének helyt ad, külön határozatot nem hoz, az erről szóló rendelkezést rávezeti az igazolási kérelemre 
és a dátum megjelölésével azt aláírásával látja el. A pártfogó felügyelő szükség szerint újabb idézést vagy felhívást 
ad ki.
(2) A  pártfogó felügyelő az  igazolási kérelem elutasításról – a  Be. 140.  § (3)  bekezdésének figyelembevételével  – 
határozatot hoz, amelyet, ha arról meghallgatáson határoz, jegyzőkönyvbe foglalhat.
(3) A pártfogó felügyelő, ha az igazolási kérelmet elutasítja
a) a 27. § (1) bekezdése szerinti meghallgatás elmulasztása esetén az elítélt elővezetését kezdeményezi a bv. bírónál,
b) és a közérdekű munka átváltoztatásának lehet helye, a 36. § szerint jár el.
(4) Ha a  kérelem a  bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztásának igazolására 
irányul, a pártfogó felügyelő azt az iratokkal együtt a bv. bírónak elbírálásra felterjeszti.”

47. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A pártfogó felügyelő összefoglaló jelentést tesz az ügyészségnek a közérdekű munka vagy annak hátralévő 
része szabadságvesztésre történő átváltoztatásának indítványozására, ha
a) az elítélt a számára meghatározott munka elvégzését megtagadja,
b) az elítéltet a közérdekű munkára ítélése után elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre 
ítélik,
c) a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munkát az  elítélt önhibájából nem 
végzi el,
d) az  elítélt a  foglalkoztathatósági vizsgálaton nem jelenik meg, és távolmaradását – a  28.  § (2)  bekezdésében 
foglaltak szerint meghatározott vizsgálati időponttól számított, a  Be. 139.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
határidőn belül a pártfogó felügyelő felé – nem igazolja vagy az igazolási kérelmét a pártfogó felügyelő elutasította,
e) a  munkahely értesítése alapján vagy az  ellenőrzések során megállapítja, hogy az  elítélt önhibájára 
visszavezethető okból
ea) a  közérdekű munka megkezdésére megjelölt időpontban nem jelent meg, és az  elmaradás okát a  kijelölt 
kezdőnaptól számított, a  Be. 139.  § (2)  bekezdésében meghatározott határidőn belül a  pártfogó felügyelő vagy 
a munkahely felé nem igazolja vagy az igazolási kérelmét a pártfogó felügyelő elutasította,
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eb) a munkavégzési kötelezettségének az arra való felhívás ellenére nem tett eleget, és az elmaradás okát a felhívás 
kézhezvételétől-, vagy a  felhívásban megjelölt időponttól számított, a Be. 139. § (2) bekezdésében meghatározott 
határidőn belül a pártfogó felügyelő felé nem igazolja vagy az igazolási kérelmét a pártfogó felügyelő elutasította,
ec) a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsított,
ed) az első munkahely kijelölő határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül a közérdekű munkát nem 
lehetett végrehajtani.
(2) Az  ügyészség az  indítvány megtételének szükségessége körében vizsgálja az  elítélt igazolási kérelemét. 
Ha az  ügyészség az  igazolási kérelemnek helyt ad, a  pártfogó felügyelő határozatát hatályon kívül helyezi és 
az indítvány mellőzése esetén – átiratában az ok megjelölésével – az iratokat visszaküldi.”

48. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 37. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A pártfogó felügyelő a munkahely kijelöléséről szóló határozatot a törvényes képviselőnek is kézbesíti, vagy azt 
kihirdetés útján közli, ha a határozatot meghallgatáson hozta és a törvényes képviselő jelen volt, egyebekben a 30. § 
(3) bekezdése szerint jár el.”

49. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 39. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Védett személy esetén a  pártfogó felügyelő a  védelembe vételre vonatkozó iraton felül minden olyan iratot, 
amely a korábbi és az új személyazonosság egyezőségére utal, is zártan kezel.
(2a) Védett személy esetén a pártfogó felügyelet végrehajtása során a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.”

50. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 40/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40/A.  § (1) A  pártfogó felügyelet végrehajtása során a  pártfogó felügyelő a  pártfogolt figyelemmel kísérését 
elsősorban személyes kapcsolattartás keretében végzi, és ennek megfelelően határozza meg – az egyéni pártfogó 
felügyelői terv megvalósulása és a pártfogolt személyi körülményei, illetve szükségletei alapján, a (2) bekezdésben 
és a  Bv.  tv. 317.  § (5)  bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – a  pártfogolt személyes jelentkezési 
kötelezettségének gyakoriságát.
(2) A Btk. 69. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapított pártfogó felügyelet végrehajtása során a  jelentkezési 
kötelezettség gyakoriságát a pártfogó felügyelő úgy határozza meg, hogy arra havonta legalább egy alkalommal sor 
kerüljön.
(3) A  pártfogó felügyelő feljegyzést készít vagy jegyzőkönyvbe foglalja, ha a  kapcsolattartási kötelezettség 
teljesítésének módjaként telefon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartást határoz meg, vagy az  intézkedését 
visszavonja. A feljegyzés tartalmazza a személyes kapcsolattartás keretében szerzett tapasztalatok összegzését vagy 
az intézkedés visszavonásának indokát, a kapcsolattartás konkrét módját, kezdő vagy visszavonásának időpontját és 
a pártfogoltnak az intézkedésekre vonatkozó tájékoztatásának idejét és módját
(4) A  Btk. 69.  § (2)  bekezdés d)  pontja alapján megállapított pártfogó felügyelet végrehajtása során a  pártfogó 
felügyelő feladatai ellátása kapcsán együttműködik a  pártfogolt, a  sértett vagy a  külön magatartási szabállyal 
érintett más személy lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerinti család- és gyermekjóléti szolgálattal, család- 
és gyermekjóléti központtal, a  fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával.
(5) A  Bv.  tv. 313.  § (4b)  bekezdése esetén a  kapcsolat felvételekor a  sértett vagy a  külön magatartási szabállyal 
érintett más személy kíméletével kell eljárni. A pártfogó felügyelő zártan kezeli a sértett vagy a külön magatartási 
szabállyal érintett más személy lakcímét vagy tényleges tartózkodási helyét, ha azt a  büntetőeljárás során zártan 
kezelték vagy a gyámhatóság az adat átadását a terhelt részére a távoltartásra figyelemmel megtagadta.”

51. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 47. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a bv. ügyészhez terjeszti elő]
„d) szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének indítványozására, ha a  felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt 
a magatartási szabályokat súlyosan megszegi.”

52. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a következő 24. alcímmel egészül ki:
„24. A mulasztás igazolása
51.  § (1) A  pártfogó felügyelő a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  mulasztás igazolása esetén a  35/A.  § 
alkalmazásával jár el azzal, hogy az  igazolási kérelem elutasítása esetén, ha a  47.  §-ban meghatározott feltételek 
fennállnak, az ott meghatározottak szerint intézkedik.
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(2) Az  ügyészség a  47.  § szerinti indítvány megtételének szükségessége körében vizsgálja az  elítélt igazolási 
kérelmét. Ha az ügyészség az igazolási kérelemnek helyt ad, a pártfogó felügyelő határozatát hatályon kívül helyezi 
és az indítvány mellőzése esetén – átiratában az ok megjelölésével – az iratokat visszaküldi.
(3) Feltételes ügyészi felfüggesztés esetén a  pártfogó felügyelő a  mulasztás igazolására benyújtott kérelmet 
a szükséges iratokkal együtt elbírálásra az elrendelő ügyészségnek küldi meg.”

53. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/A. §-a a következő (3c)–(3f ) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A Bv. tv. 58. § (2a) bekezdése alapján elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítésére a 7–10. §-ban foglalt 
rendelkezéseket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a  szakmai 
ténymegállapítások keretében bemutatja az elítéltnek
a) az általa elkövetett bűncselekményhez való viszonyulását,
b) bűncselekménnyel okozott hátrány jóvátételét eredményező vagy azt célzó magatartását,
c) a reintegrációs programokban és az egyéni gondozási tervben elért eredményeit,
d) a fogvatartás alatti kapcsolattartásának módját és gyakoriságát,
e) a szabadulását követő munkaerőpiaci helyzetét és
f ) a befogadó környezete megfelelően szolgálná-e a társadalmi visszailleszkedését.
(3d) A  Bv.  tv. 188.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben az  elítélt által megjelölt letelepedés helye szerinti 
illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a  fogvatartást foganatosító bv. intézet megkeresésére 
környezettanulmányt készít. A  környezettanulmány elkészítése során a  13–16/B.  §-ban foglalt rendelkezéseket 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő szakmai ténymegállapítások 
keretében bemutatja a  (3c)  bekezdésében meghatározottakat is, továbbá az  elítélt bűnismétlési kockázatát is 
vizsgálja.
(3e) A  szabadságvesztést vagy elzárást töltő, valamint a  szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátott 
elítélt kegyelmi kérelméhez kapcsolódóan, az  első fokon eljárt bíróság elrendelésére a  büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelő környezettanulmányt készít. A  környezettanulmány elkészítése során a  13–16/B.  §-ban foglalt 
rendelkezéseket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a  szakmai 
ténymegállapítások keretében bemutatja a  (3c)  bekezdésében felsoroltakat is, illetve a  feltételes szabadságra 
bocsátott elítélt esetén azt, hogy a  társadalmi beilleszkedése milyen mértékben valósult meg, az  elítélt befogadó 
környezete megfelelően szolgálja-e a társadalmi visszailleszkedését.
(3f ) A (3c) és (3e) bekezdésben meghatározott pártfogó felügyelői vélemény, illetve környezettanulmány elkészítése 
során,
a) ha az elítélt befogadó környezete az illetékes bv. intézettől eltérő helységben van, a (3c) bekezdés e) és f ) pontja 
szerinti adatokról az elítélt befogadó környezete,
b) a  feltételes szabadságra bocsátott elítélt tekintetében a  (3c)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti adatokról 
a fogvatartás helye
szerint illetékes bv. intézet vezetője által kijelölt büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő összefoglaló jelentést 
készít és azt megküldi a megkereső bv. intézetnek.”

54. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/C. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  reintegrációs őrizet engedélyezése esetén annak megkezdése előtt a bv. intézet székhelye szerint illetékes 
büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő tájékoztatja az  elítéltet arról, hogy a  foglalkoztatás elősegítéséről 
és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 24.  §-a alapján, ha a  törvényben meghatározott 
felételeknek megfelel álláskeresési ellátásra lehet jogosult, és hogy az  egyik szükséges feltétel az  álláskeresőként 
való nyilvántartásba vétele, amihez fel kell keresnie a  részére kijelölt ingatlan fekvése szerint illetékes állami 
foglalkoztatási szervet.”

55. § (1) A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bv. intézetben büntetésüket töltő elítéltek szabadulásra felkészítés keretében történő gondozása 
(a  továbbiakban: reintegrációs gondozás) a  bv. intézet székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelő feladata.”
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 (2) A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/E. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő
a) az elítélt egyéni gondozási tervét – vele együttműködésben – a Bv. tv. 185. § (5) bekezdése alapján, illetve egyéni 
reintegrációs programját a  Bv.  tv. 186.  § (2)  bekezdése és 187.  § (5)  bekezdése alapján az  elítélt szükségleteihez 
igazodóan állapítja meg,
b) az egyéni gondozási terv, illetve az egyéni reintegrációs program megvalósulását – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – legalább kéthavonta értékeli, és az  értékelés eredményeként azt kiegészítheti vagy módosíthatja, 
valamint
c) az  egyéni gondozási terv, illetve reintegrációs program megvalósulásáról a  feltételes szabadságról való döntés 
tárgyában készülő előterjesztéshez kapcsolódóan, illetve a reintegrációs gondozás lezárásakor összefoglaló jelentést 
készít.”

 (3) A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/E. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az  elítélt családi kapcsolatainak feltárásakor a  vizsgálja, hogy 
az  elítélt kiskorú gyermekével összefüggésben fennállnak-e a  Bv.  tv. 185.  § (8)  bekezdésében meghatározott 
feltételek, és ha igen, értesíti az elítélt kiskorú gyermekének lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes gyámhatóságot a várható szabadulás időpontjáról.”

56. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

57. §  A 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
 1. 19.  § (2)  bekezdésében az  „illetve a  pártfogó felügyelő vélemény” szövegrész helyébe az  „a pártfogó 

felügyelői vélemény, illetve az összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény” szöveg,
 2. 19.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a a  lakcíme szerint illetékes gyermekvédelmi” szövegrész helyébe 

az „a lakcíme szerint illetékes területi gyermekvédelmi” szöveg,
 3. 22. § (2) bekezdés b) pontjában a „terhelt” szövegrész helyébe a „terhelt, az eljárás alá vont személy” szöveg,
 4. 22. § (3) bekezdésében a „terhelt” szövegrész helyébe a „terhelt, illetve az eljárás alá vont személy” szöveg,
 5. 23. § (1) bekezdés b) pontjában a „terhelt” szövegrész helyébe a „terhelt, illetve az eljárás alá vont személy” 

szöveg,
 6. 24. § (2) bekezdésében a „dokumentáltan arról” szövegrész helyébe a „hivatalos iratban vagy az elítélt írásbeli 

nyilatkozatában foglaltak alapján arról” szöveg,
 7. 25.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „végrehajtásának” szövegrész helyébe a „végrehajtásnak halasztása vagy” 

szöveg,
 8. 28. § (2) bekezdésében a „tájékoztatja.” szövegrész helyébe a „tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatásra az elítélt 

meghallgatásán sor került és ennek tényét – a vizsgálatra vonatkozó adatok feltüntetésével – a jegyzőkönyv 
tartalmazza.” szöveg,

 9. 30.  § (2)  bekezdésében a „tartamának és jellegének” szövegrész helyébe a „tartamának és a  beszámításra 
vonatkozó rendelkezés” szöveg, valamint a  „határidőt” szövegrész helyébe a  „határidőt vagy megadott 
határnapot” szöveg,

10. 31. § (1) bekezdésében a „jogerős határozat” szövegrész helyébe a „véglegessé vált határozat” szöveg,
11. 32.  § (4)  bekezdésben a „kijelölésére a  foglalkoztathatósági vizsgálat elvégzését követő egy éven túl kerül 

sor” szövegrész helyébe a „kijelölése során a Bv. tv. 286. § (3) bekezdésében meghatározott valamely feltétel 
fennáll” szöveg,

12. 38. § (1) bekezdés c) pontjában a „javítóintézetből” szövegrész helyébe a „feltételes szabadságra bocsátás és 
javítóintézetből” szöveg,

13. 42. § (2a) és (4a) bekezdésében a „letartóztatást,” szövegrész helyébe a „letartóztatást, elzárást,” szöveg,
14. 43. §-ában a „felhívást a pártfogó felügyelő” szövegrész helyébe a „felhívást” szöveg,
15. 44.  § (1)  bekezdésben a  „felügyeletet egyéni” szövegrész helyébe a  „felügyeletet – a  Bv.  tv. 317.  § 

(5) bekezdésében meghatározott kivétellel – egyéni” szöveg,
16. 47. § (1) bekezdésben a „vagy a külön” szövegrész helyébe a „vagy az ügyészség által előírt külön” szöveg,
17. 56. § (1) bekezdés a) pontjában és 61. § (1) bekezdés a) pontjában a „kompetencia-fejlesztésére” szövegrész 

helyébe a „szociális és életvezetési készségek fejlesztésére” szöveg,
18. 62/D. § (1) bekezdésében a „bv. intézet, vagy” szövegrész helyébe a „bv. intézet, a kegyelemi eljárásban az első 

fokon eljárt bíróság, vagy” szöveg,
19. 62/E. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében” szöveg
lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 295. szám 11429

58. §  Hatályát veszti a 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
1. 25. § (1) bekezdés a) pontja,
2. 38. § (2) bekezdése,
3. 47. § (3) bekezdés a) pontja,
4. 56.  § a)  pontjában a  „különösen agresszióhelyettesítő tréning, szociális készségfejlesztő tréning, 

munkaerő-piaci tréning,” szövegrész,
5. 61. § (1) bekezdés a) pontjában az „így különösen az agresszióhelyettesítő tréning, a szociális készségfejlesztő 

tréning és a munkaerőpiaci tréning,” szövegrész.

5. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak 
egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

59. §  A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi 
ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Járványügyi érdekből vagy fertőző megbetegedés terjedésének megelőzése érdekében az  egészségügyi 
szakterület javaslatot tehet a  fogvatartottnak a  befogadó részlegen vagy a  bv. intézet egészségügyi részlegén 
legfeljebb tizennégy napig történő elkülönítésére. Ha ez idő alatt a bv. orvos megállapítása szerint a fogvatartottnak 
a jogszabályban meghatározott fertőző betegség gyanúja miatt fekvőbeteg-gyógyintézet fertőző osztályán, illetve 
kijelölt gyógyintézetben való járványügyi elkülönítése válik szükségessé, a  bv. intézet – a  25.  § megtartásával  – 
intézkedik a  fogvatartottnak a  legközelebbi járványügyi megfigyelést végző egészségügyi intézménybe szállítása 
iránt.”

6. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal 
kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosítása

60. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos 
kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet [a  továbbiakban: 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet] 
a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. A mobiltelefonban okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések
9/A. § (1) A bv. intézet által biztosított mobiltelefonban okozott kárral összefüggésben indított kártérítési eljárásban 
soron kívül kell eljárni és az eljárás megindítását követő nyolc napon belül határozatot kell hozni.
(2) Az eljárást indokolt esetben további nyolc nappal meg lehet hosszabbítani, kivéve, ha az egyszerűsített eljárás 
lefolytatásának feltételei fennállnak.”

61. § (1) A 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fogvatartottat kártérítésre kötelező határozat alapján a  bv. szerv a  kártérítésként megállapított összeget 
a  határozat közlését követően a  fogvatartott letéti számlájáról – az  (1a)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  Bv.  tv. 
134. § (4) bekezdésében meghatározott sorban vonja le.”

 (2) A 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  mobiltelefonnal összefüggésben megállapított kártérítésre kötelező határozat alapján a  bv. szerv 
a kártérítésként megállapított összeget a határozat közlését követően közvetlenül a mobiltelefon óvadékként zárolt 
összegéből vonja le.”

7. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint 
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 
módosítása

62. §  A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 24.  §-a a  következő (3)–(5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Ha a  kóros elmeállapotúvá vált elítélt szabadítása esedékes és a  beteg pszichiátria gyógykezelésének 
szükségessége továbbra is fennáll, az  IMEI főigazgató főorvosa az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 
200.  §-ában foglaltak szerint jár el azzal, hogy a  kötelező gyógykezelés iránti eljárást a  szabadítás  napja előtt 
legalább harminc nappal kell a bíróságnál kezdeményezni.
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(4) Az  IMEI a  bírósági határozatról, valamint a  bíróság által kijelölt pszichiátriai intézményről értesíti a  beteg 
törvényes képviselőjét, kapcsolattartóként megjelölt hozzátartozóját.
(5) Az IMEI a bírósági határozatot, valamint a beteg egészségügyi és egyéb adatait tartalmazó dokumentációjának 
másolatát a kijelölt pszichiátriai intézménynek adja át.”

8. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi 
felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

63. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről 
szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet [a  továbbiakban: 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet] 10.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  elsőfokú fegyelmi eljárást soron kívül kell lefolytatni, ha a  büntetés-végrehajtási bíró döntése alapján 
a fogvatartott feltételes szabadságra bocsátása vagy reintegrációs őrizetbe helyezése esedékes.”

64. § (1) A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Fegyelmi elkülönítés esetén, ha az  egyszemélyes elkülönítéssel jár, el kell végezni a  fogvatartott Bv.  tv. 146.  § 
(5) szerinti vizsgálatát, és azt az  elkülönítés tartama alatt legalább hetente meg kell ismételni. A  Bv.  tv. 150.  § 
(3)  bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén továbbá biztosítani kell a  fogvatartott viselkedésének 
elektronikus megfigyelési eszközzel történő nyomonkövetését.”

 (2) A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az elkülönítést meg kell szüntetni, ha
a) a határideje lejárt,
b) a bv. orvos vagy a pszichológus az egyszemélyes fegyelmi elkülönítés folytatását nem javasolja, vagy
c) az elkülönítés indoka már nem áll fenn, a fegyelmi jogkör gyakorlójának rendelkezésére.”

65. §  A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elsőfokú határozat kihirdetésekor az eljárás alá vont fogvatartott és védője a Bv. tv. 170. § (4) bekezdésében 
meghatározott esetben a büntetés-végrehajtási bíróhoz bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, egyéb esetben 
a parancsnokhoz, ha a határozatot a parancsnok hozta, az országos parancsnokhoz panasszal fordulhat.”

66. §  A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  országos parancsnok a  fegyelmi ügyben a  panaszt az  iratok alapján bírálja el és azok megérkezésétől 
számított nyolc napon belül hozza meg – a (2) bekezdés szerint – a másodfokú határozatot.”

67. §  A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  parancsnok, ha az  eljárás alá vont fogvatartottat meghallgatja vagy bizonyítást vesz fel, a  másodfokú 
határozatot tárgyaláson hozza meg.”

68. § (1) A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magánelzárás megkezdése előtt el kell végezni a  fogvatartottnak a  Bv.  tv. 169.  § (6)  bekezdése 
szerinti vizsgálatát és azt a  magánelzárás végrehajtása alatt legalább hetente meg kell ismételni, továbbá 
a  vizsgálatok közötti időben is gondoskodni kell a  fogvatartott egészségügyi ellenőrzéséről. Ha annak a  Bv.  tv. 
150.  § (3)  bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, a  végrehajtás alatt a  bv. intézet biztosítja a  fogvatartott 
viselkedésének elektronikus megfigyelési eszközzel történő nyomonkövetését.”

 (2) A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  fogvatartott egészségi állapota a  magánelzárás megkezdését vagy további végrehajtását akadályozza, 
a  fegyelmi jogkör gyakorlója a  bv. orvos vagy a  pszichológus javaslatára a  végrehajtást elhalasztja, illetve 
félbeszakítja. Ha ez az állapot megszűnik, a magánelzárást vagy annak hátralévő részét végre kell hajtani.”

69. §  Hatályát veszti a 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 31. § (4) bekezdése.
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9. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak 
letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 
15/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

70. §  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről 
és a  birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 
[a továbbiakban: 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet] 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  elítélt fogvatartása alatt érkezett és részére át nem adható levelek eredeti példányát tárgyletétként kell 
kezelni.”

71. §  A 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet] 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  mobiltelefon óvadék összegéből kizárólag a  mobiltelefonnal összefüggésben megállapított kártérítésre 
kötelező határozat alapján van helye levonásnak. Ha a  fogvatartott a  bv. intézet által biztosított mobiltelefont 
sértetlenül visszaadja, a mobiltelefon óvadék összegének zárolását meg kell szüntetni.”

72. §  A 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  elítélt fogvatartása alatt érkezett és részére át nem adható levelek eredeti példányát a  szabaduláskor 
jegyzékkel kell átadni. A  jegyzéknek ki kell terjednie a  levelek számára, a  levélküldemény feladójára, az  utólagos 
átadás időpontjára, ha más személy az  átvevő, akkor az  átvevő természetes személyazonosító adataira, valamint 
az átvételt az elítélt, illetve az átvevő személy a jegyzéken aláírásával igazolja.”

73. §  A 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet 6.  § (1)  bekezdésében a  „zárolási feladatokat, a  munkáltatásban résztvevő 
fogvatartottak” szövegrész helyébe a  „zárolási és a  mobiltelefon óvadék kezelésével összefüggő feladatokat, 
a munkáltatásban részt vevő fogvatartottak” szöveg lép.

10. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

74. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a  továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 2.  §-a 
a következő 9. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás: a  Bv.  tv. 173.  § (2)  bekezdése szerinti kapcsolattartási 
formának a bv. szerv által meghatározott internet alapú telekommunikációs eszköz útján történő biztosítása.”

75. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 11/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  bv. intézet a  védett személy szabadulásának esedékessége előtt harminc  nappal értesíti a  Tanúvédelmi 
Szolgálatot.”

76. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az  elítélt a  felhívásban megjelölt határnap elmulasztását követően önként jelentkezik a  végrehajtásra, 
a bv. intézet
a) szükség szerint intézkedik a  BVOP-nál az  elővezetés, illetve a  bv. bírónál az  elfogatóparancs visszavonása 
érdekében, továbbá
b) ha az  elítélt nincs kizárva a  feltételes szabadság kedvezményéből és nem nyújtott be igazolási kérelmet vagy 
azt a  bv. intézet parancsnoka határozattal elutasította, a  Bv.  tv. 87.  § (1)  bekezdése alapján a  feltételes szabadság 
kizárására előterjesztést tesz a  bv. bírónak. Az  előterjesztéshez csatolni kell a  szabadságvesztés megkezdésére 
szóló felhívás kézbesítését igazoló tértivevényt vagy annak elektronikus másolatát, elektronikus kézbesítés esetén 
az  elektronikus kézbesítésről szóló igazolást, valamint, ha az  elítélt nyújtott be igazolási kérelmet, a  kérelmet és 
az annak elutasításáról hozott határozatot.”

77. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  elítéltnek a  Bv.  tv. 91/A.  §-ában meghatározott idő alatt jogszabályban meghatározott fertőző 
betegség gyanúja miatt fekvőbeteg-gyógyintézet fertőző osztályán, illetve kijelölt gyógyintézetben való 
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járványügyi elkülönítése nem válik szükségessé, a  Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend 
figyelembevételével folytatni kell a  befogadási eljárást, ellenkező esetben a  bv. intézetnek intézkedni kell 
a fogvatartottnak a legközelebbi, járványügyi megfigyelést végző egészségügyi intézménybe szállítása iránt.”

78. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az elítéltet a befogadáskor írásban kell tájékoztatni arról, hogy hozzátartozójával vagy – a hivatalos minőségben 
kapcsolattartók kivételével – az  általa megjelölt más személlyel (a  továbbiakban együtt: kapcsolattartó) akkor 
tarthat kapcsolatot, ha a kapcsolattartóként megjelölt személy a kapcsolattartóként való nyilvántartását vállalja, és 
a nyilvántartásban való adatkezelés céljából a Bv. Sztv. 28/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatait 
írásbeli nyilatkozatban a bv. szerv részére megadja.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése érdekében engedélyezni kell, hogy az  elítélt egy alkalommal 
levelet írjon az  érintett részére. Az  elítélt kérelmére a  nyilvántartással kapcsolatos írásos adatvédelmi tájékoztatót 
a rendelkezésére kell bocsátani, hogy azt a kapcsolattartó részére továbbíthassa.”

79. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 15. alcíme a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B.  § (1) Ha a  szabadságvesztés mellett az  elítélt kiutasítását rendelte el a  bíróság, a  bv. intézet megvizsgálja, 
hogy az  elítélttel szemben vár-e végrehajtásra olyan más büntetőügyben kiszabott elzárás, vagy a  közérdekű 
munka, illetve a  pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés, amelynek tekintetében a  Bv.  tv. 31/A.  §-a szerinti 
végrehajtást kizáró ok áll fenn.
(2) Ha az  (1)  bekezdés alapján a  bv. intézet megállapítja, hogy van olyan büntetés, amelynek tekintetében 
a Bv.  tv. 31/A. §-a szerinti végrehajtást kizáró ok fennáll, elzárás esetén a 179. § (7) bekezdése szerint jár el, illetve 
a  közérdekű munka vagy a  pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés esetén a  végrehajtást kizáró ok 
fennállásáról az átváltoztatásról rendelkező bv. bírót tájékoztatja.”

80. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  birtokbantartás engedélyezésének elbírálása során az  elítélt birtokában tartandó tárgyak a  bv. intézet 
rendje és biztonsága, kiemelten a balesetek és a káresemények megelőzése érdekében megvizsgálhatók, továbbá 
tartásukra és használatukra a házirendben külön szabályok határozhatók meg.”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  bv. intézet a  zárkában vagy lakóhelyiségben nem biztosít televízió készüléket, az  elítélt – a  bv. intézet 
parancsnokának engedélyével – az  1.  melléklet 6.2.  alpontja szerinti televízió készüléket tarthat a  birtokában. 
A  televízió készülék birtokbantartását a  bv. intézet parancsnoka – különösen az  adott zárka, illetve lakóhelyiség 
építészeti adottságára, felszereltségére, az  elítéltek létszámára tekintettel az  elítéltek közötti vitás helyzetek 
elkerülése vagy felszámolása érdekében – korlátozhatja.”

81. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„h) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartása havonta egy alkalommal engedhető.”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 39. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A fegyház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„h) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartása havonta két alkalommal engedhető.”

82. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A börtön végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„h) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartása havonta két alkalommal engedhető.”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A börtön végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„h) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartása havonta három alkalommal engedhető.”

83. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A fogház végrehajtási fokozaton belül az általános rezsimbe sorolt elítélt)
„h) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartása havonta három alkalommal engedhető.”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A fogház végrehajtási fokozaton belül az enyhébb rezsimbe sorolt elítélt)
„h) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartása havonta négy alkalommal engedhető.”
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84. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 52. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A biztonsági elkülönítés esetén a Bv. tv. 146. § (5) bekezdése szerint el kell végezni az elítélt orvosi vizsgálatát 
és azt a biztonsági elkülönítés tartama alatt legalább hetente meg kell ismételni, továbbá ha annak a Bv. tv. 150. § 
(3)  bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, biztosítani kell az  elítélt viselkedésének elektronikus megfigyelési 
eszközzel történő nyomonkövetését. A biztonsági elkülönítést nem lehet megkezdeni, vagy azt meg kell szüntetni, 
ha a bv. orvos vagy a pszichológus a biztonsági elkülönítés megkezdését vagy folytatását nem javasolja. Ha az elítélt 
állapota rendeződik, a biztonsági elkülönítést vagy annak hátralévő részét végre kell hajtani.”

85. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 53. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  biztonsági zárkába vagy részlegre helyezésről való döntés vagy annak felülvizsgálata során el kell végezni 
az  elítélt orvosi vizsgálatát és azt a  biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés tartama alatt legalább hetente 
meg kell ismételni, továbbá ha annak a Bv. tv. 150. § (3) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, biztosítani kell 
az elítélt viselkedésének elektronikus megfigyelési eszközzel történő nyomonkövetését.
(4) Ha az  elítélt egészségi állapota ezt indokolja a  bv. orvos, illetve a  pszichológus a  végrehajtás felfüggesztését 
írásban kezdeményezi a  bv. intézet parancsnokánál. Ha az  elítélt állapota rendeződik, a  biztonsági zárkába vagy 
részlegre helyezés végrehajtását folytatni kell.”

86. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 30. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. Elektronikus megfigyelési eszköz és az ellenőrzést biztosító megfigyelési eszköz alkalmazása”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ellenőrzést biztosító megfigyelési eszközként a  külön légterű illemhely, illetve fürdőhelyiség falán vagy 
ajtaján az ellenőrző nyílást úgy kell kialakítani, hogy azon az elítéltek ne tekinthessenek be.”

87. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  átmeneti részlegbe helyezés feltételeit az  elítélt várható szabadulása előtt két évvel meg kell vizsgálni. 
A döntés megalapozása érdekében a bv. intézet beszerezheti, az elítélt vagy védője által benyújtott kérelem esetén 
beszerzi az elítélt életvitelére és közbiztonsági kockázatára vonatkozó rendőri jelentést. A bv. intézet parancsnoka 
az átmeneti részlegre helyezésről szóló határozatban az áthelyezés időpontjáról is rendelkezik.”

88. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a  kérelem indoka a  valóságnak megfelel. A  kérelem indokoltságát a  bv. 
intézet ellenőrizheti, az  indokok tisztázását kezdeményezheti. A  félbeszakítás iránti kérelem indokoltságának 
ellenőrzésére a bv. intézet beszerezheti, az országos parancsnok, illetve a büntetés-végrehajtásáért felelős miniszter 
hatáskörébe tartozó döntés esetén beszerzi a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányt, 
valamint az elítélt életvitelére és közbiztonsági kockázatára vonatkozó rendőri jelentést.”

89. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 92. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Bv.  tv. 132.  §-a szerinti tájékoztatást a  bv. intézet pszichológusa adja meg, egyidejűleg nyilatkoztatja 
az elítéltet, hogy részt kíván-e venni a visszaesés valószínűségét csökkentő pszichoterápián vagy más foglalkozáson. 
Ha az  elítélt részt kíván venni a  felkínált programon, akkor az  az egyéniesített fogvatartási programtervének 
része lesz azzal, hogy a  bv. intézet pszichológusa értékeli az  elítélt előmenetelét és rögzíti az  eredményeket vagy 
megállapításait – ide nem értve az elítélt mentális állapotára vonatkozó különleges személyes adatokat, amelyeket 
az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni – a reintegrációs nyilvántartásban.”

90. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A levelezés ellenőrzését minden esetben el kell végezni.”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 99. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A levélről és annak mellékletéről (fénykép, gyermekrajz stb.) másolatot kell készíteni, és azt kell az elítélt részére 
átadni,
a) ha a  levél vegyi- vagy egyéb technikai eszközzel, illetve erre kiképzett szolgálati kutyával történő vizsgálata 
eredményeként alappal feltehető, hogy a levelet vagy bármely mellékletét pszichoaktív szerrel átitatták, vagy
b) külön vizsgálat hiányában is, ha az elítélt részére érkezett levélről ezt megelőzően már megállapításra került, hogy 
pszichoaktív szert tartalmazott.
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(2b) A (2a) bekezdés szerinti esetben az eredeti levelet az elítélt letétjében kell elhelyezni, kivéve ha bűncselekmény 
gyanúja merülhet fel, mely esetben a levelet a rendőrségnek kell átadni.
(2c) A (2a) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a levél a hozzátartozójáról készült fényképet tartalmaz, az elítélt 
kérheti – annak költségei megelőlegezésével –, hogy a  bv. intézet végezze el a  fénykép, illetve fényképek vegyi- 
vagy egyéb technikai eszközzel történő vizsgálatát, és ha a vizsgálati eredmény negatív, részére az eredeti fényképet 
adja át.”

91. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Bv.  tv. 174.  § (5)  bekezdésében meghatározott tartalmú levél továbbításának vagy kézbesítésének 
a  megtagadását az  elítélttel közölni kell. Ha a  levél a  fogvatartás biztonságát sérti, a  megsemmisítése iránt kell 
intézkedni, kivéve, ha bűncselekmény gyanúja miatt a  bv. intézet feljelentést tesz vagy az  elítélt ellen fegyelmi 
eljárás indul, egyéb esetben a  levelet az  elítélt letétjében kell elhelyezni. Ha az  elítélt ellen büntetőeljárás van 
folyamatban és a  fogvatartás biztonságát sértő levél a  büntetőeljárás során értékelhető tényre vagy körülményre 
vonatkozik, a  megsemmisítésre a  vádemelés előtt az  ügyészség, a  vádemelés után a  bíróság hozzájárulásával 
kerülhet sor.”

92. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a következő 60/A. alcímmel egészül ki:
„60/A. Kapcsolattartás telekommunikációs eszköz útján
102/A. § (1) A telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartási mód igénybevételéhez a kapcsolattartónak 
– ha kapcsolattartóként való nyilvántartásba vételekor ezen adatok megadására nem került sor – a bv. szerv részére 
írásban meg kell adnia az  internet alapú telekommunikációs eszköz alkalmazásához regisztrált azonosító nevét, 
továbbá a kapcsolattartás időpontjáról való tájékoztatása érdekében az elektronikus levelezési címét.
(2) A bv. intézet a kapcsolattartás időpontjának közlésére küldendő elektronikus levélben felhívja a kapcsolattartó, 
illetve a  hivatalos kapcsolattartó figyelmét arra, hogy a  kapcsolatfelvételre kizárólag akkor kerülhet sor, ha 
személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával a  kapcsolattartó személyének azonosítása elvégezhető, 
továbbá hivatalos kapcsolattartó esetén, ha e minőségét a Bv. Sztv. 28/A. §-a szerint igazolja.
(3) Egészségügyi válsághelyzet vagy a  bv. szervet érintő katasztrófahelyzet idején a  bv. szerv vezetőjének 
rendelkezése alapján a  látogatófogadás kiváltására a  telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás 
rezsimszabályokra tekintet nélkül alkalmazható. Ez  esetben az  (1)  bekezdés szerinti adatokat az  elítélt telefonos 
kapcsolattartás útján is beszerezheti.”

93. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 103. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  Bv.  tv. 176.  § (8)  bekezdése szerinti csomag teljes tartalmának átadása előtt a  bv. intézet intézkedik 
a  ruhanemű kimosása, illetve a  lábbeli fertőtlenítése iránt. A  csomagolóanyag az  elítélt részére nem adható át, 
a  bv.  intézet intézkedik annak megsemmisítéséről, azonban a  csomag átadásakor az  elítéltet szóban tájékoztatja 
a feladó személyéről.”

94. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 106. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  bv. intézet annak az  elítéltnek a  kimaradása, az  eltávozása vagy a  látogató bv. intézeten kívüli fogadása 
engedélyezése során, aki a hozzátartozója sérelmére elkövetett nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel 
fenyegetett, a Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt kiszabott 
szabadságvesztést tölt vagy ilyen szabadságvesztés vár vele szemben végrehajtásra, beszerzi az elítélt életvitelére és 
közbiztonsági kockázatára vonatkozó rendőri jelentést.”

95. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 110. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elítélt kérelmezheti, hogy vallásának megfelelő élelmezésben részesüljön. Ha az elítélt vallásának megfelelő 
étkezését egészben vagy részben egyháza vagy jogi személyiséggel rendelkező vallási közössége biztosítja, az elítélt 
a közvetlen levonással vagy végrehajtással nem érintett szabad felhasználású letéti pénze terhére az egyháza, illetve 
a jogi személyiséggel rendelkező vallási közössége javára adományt juttathat.”

96. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 115. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A reintegrációs programban elért eredményeket a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő legalább havonta 
értékeli, és ennek alapján
a) készíti el háromhavonta az összefoglaló jelentést,
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b) kiegészítheti vagy módosíthatja az elítélt szükségleteihez igazodóan a reintegrációs programot,
c) az elért eredményekről és egyéni teljesítményéről az elítéltet rendszeresen tájékoztatja.”

97. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 69. alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki:
„117/A. § (1) A bv. intézet biztosítja, hogy az elítélt a szabad felhasználású letéti pénze terhére a bv. intézet területén 
működő személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából napilapra, hetilapra vagy 
folyóiratra előfizethessen.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti előfizetést az  elítélt kapcsolattartója részére is lehetővé kell tenni az  ellenérték 
csomagküldés szabályai szerinti megfizetése mellett. Az előfizetés nem számítható be csomagküldeményként.”

98. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 71. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„71. Az oktatásban, szakképzésben vagy felnőttképzésben részt vevő elítéltek kedvezményei”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„119. § (1) A köznevelésben, szakképzésben vagy felnőttképzésben – ideértve a nem a bv. intézet által szervezett 
szakmai képzést vagy továbbképzést is – részt vevő, valamint a  parancsnok által engedélyezett felsőfokú 
tanulmányokat folytató elítélt munkaidejét úgy kell beosztani, hogy az  oktatáson, illetve képzésen részt tudjon 
venni.
(2) Az oktatásban, illetve képzésben részt vevő, dolgozó elítélt részére járó oktatási naponként egy óra munkaidő-
kedvezményt a munkáltatóval egyeztetett időpontban kell kiadni, de az összevontan nem adható ki.
(3) A  szabadság számításánál munkanapként kell figyelembe venni a  köznevelésben, a  szakképzésben vagy 
felnőttképzésben részt vevő, valamint a  parancsnok által engedélyezett felsőfokú tanulmányokat folytató 
elítélteknek az  elméleti és gyakorlati oktatáson, illetve a  vizsgára való felkészüléshez biztosított idő miatt 
a munkahelyről távol töltött időt.
(4) A  köznevelésben, szakképzésben vagy felnőttképzésben részt vevő elítéltet kérelmére félévenként öt  nap, 
a felsőfokú tanulmányokat folytató elítéltet vizsgánként négy nap, valamint a vizsgával záruló, nem a bv. intézet által 
szervezett szakmai képzésben vagy továbbképzésben részt vevő elítéltet vizsgánként két  nap munkavégzés alóli 
felmentés illeti meg. A munkavégzés alóli felmentésbe a vizsganap beleszámít, erre az időre az elítéltet munkabér 
nem illeti meg.”

99. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Bv.  tv. 185.  § (1)  bekezdésében meghatározott szabadulásra felkészítés az  elítélt társadalomba való 
visszailleszkedése érdekében végzett szakmai tevékenység, amelynek végrehajtását a  büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelő mellett a reintegrációs tevékenységben érintett szakterületek is szükség szerint elősegítik.
(2) A  szabadulásra felkészítés keretében elkészített egyéni gondozási terv, illetve reintegrációs program olyan 
terv, amely – figyelembe véve az  egyéniesített fogvatartási programtervben elért eredményeket – meghatározza 
az  elítélt társadalomba való visszailleszkedését segítő egyes elemeket, a  végrehajtáshoz szükséges tervezett 
feladatokat ütemezésük szerint és az azokhoz kapcsolódó munkafolyamatok összességét.”

 (2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Bv. tv. 185. § (4) bekezdése szerinti meghallgatásról a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő jegyzőkönyvet 
készít, amelynek egy példányát nyolc napon belül átadja az elítélt reintegrációs tisztjének, ha a  reintegrációs tiszt 
a meghallgatáson nem volt jelen.”

 (3) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Bv. tv. 185. § (8) bekezdése esetén az ott meghatározottak szerint a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő 
a  várható szabadulásról értesíti az  elítélt kiskorú gyermekének lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes gyámhivatalt.”

100. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 137. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  bv. intézet a  Bv.  tv. 188.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben az  (1)  bekezdésben meghatározott 
határidőt megelőzően kellő időben intézkedik a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmány 
beszerzése érdekében a  bv. intézetnél működő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő kijelölésével, illetve 
ha az  a  bv. intézet székhelyétől eltér, az  elítélt által megjelölt letelepedés helye szerint illetékes bv. intézet 
megkeresésével.
(2b) Ha a  feltételes szabadságra bocsátásról való döntésnek a  Btk. 38.  § (6)  bekezdése alapján van helye, 
az  előterjesztéshez csatolandó gyámhatósági vélemény elkészítése érdekében a  bv. intézet az  (1)  bekezdésben 
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meghatározott határidőt megelőző két hónappal, illetve, ha a  Btk. 92-92/B.  §-a szerinti beszámításra figyelemmel 
indokolt, haladéktalanul megkeresi az  elítélt kiskorú gyermekének lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes gyámhivatalt.
(2c) A (2b) bekezdés szerinti megkeresésben utalni kell arra, ha a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámításra figyelemmel 
a  gyámhatósági véleményt soron kívül kell elkészíteni, továbbá az  érintett hozzátartozó megnevezésével 
arra, ha az  elítélt a  hozzátartozója sérelmére elkövetett nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel 
fenyegetett, a Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt kiszabott 
szabadságvesztést tölt.”

101. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 82. alcíme a következő 141/A. §-sal egészül ki:
„141/A.  § (1) A  Bv.  tv. 185.  § (9)  bekezdése esetén az  ott meghatározottak szerint a  bv. intézet a  tényleges 
szabadulásról értesíti az elítélt kiskorú gyermekének lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
gyámhivatalt.
(2) A bv. intézet a személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekmény miatt elítélt várható szabadulása 
előtt két hónappal, ha erre kevesebb idő áll rendelkezésre, haladéktalanul értesíti a  büntetőügyben eljárt 
ügyészséget az  Eütv. 200.  § (2a)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés megtétele érdekében, ha az  elítéléskor 
a terhelt korlátozott beszámítási képességét állapította meg a bíróság.”

102. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 179. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A bv. intézet a Bv. tv. 278. § c) és d) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezése esetén előterjesztést tesz 
a bv. bírónak az elzárás végrehajthatósága megszűnésének megállapítására.”

103. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

104. §  A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
 1. 39. § (1) bekezdés b) pontjában a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
 2. 39. § (2) bekezdés c) pontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „negyven” szöveg,
 3. 39. (3) bekezdés c) pontjában a „negyven” szövegrész helyébe a „nyolcvan” szöveg,
 4. 40. § (1) bekezdés b) pontjában a „húsz” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 5. 40. § (2) bekezdés c) pontjában a „negyven” szövegrész helyébe az „ötven” szöveg,
 6. 40. § (3) bekezdés c) pontjában az „ötven” szövegrész helyébe a „száz” szöveg,
 7. 41. § (1) bekezdés b) pontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „negyven” szöveg,
 8. 41. § (2) bekezdés c) pontjában az „ötven” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
 9. 41. § (3) bekezdés c) pontjában a „hetvenöt” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg,
10. 42. § (7) bekezdés b) pontjában az „ötven” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
11. 52. § (4) bekezdésében az „(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(6) bekezdésében” szöveg,
12. 97.  § (1)  bekezdésében a „levelezőlap, a  képes levelezőlap és a  nyomtatvány is (például: könyv, katalógus, 

újság, folyóirat)” szövegrész helyébe a „levelezőlap és a képes levelezőlap” szöveg,
13. 99. § (2) bekezdésében a „kiterjedhet” szövegrész helyébe a „kiterjed” szöveg,
14. 118. § (6) bekezdésében az „az iskolarendszeren kívüli szakképzés” szövegrész helyébe az „a nem a bv. intézet 

által szervezet szakmai képzés” szöveg,
15. 136.  § (3)  bekezdésében a „185.  § (3)” szövegrész helyébe a „185.  § (2)” szöveg, az „intézet – figyelemmel” 

szövegrész helyébe az „intézet nyilvántartási szakterülete – figyelemmel” szöveg,
16. 137. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
17. 146/A. § (1) bekezdésében a „lakcímet,” szövegrész helyébe a „lakcímet vagy értesítési címet” szöveg,
18. 187. § (1) bekezdés b) pontjában a „hetven” szövegrész helyébe a „nyolcvan” szöveg,
19. 188. § (1) bekezdés b) pontjában a „százöt” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg
lép.

105. §  Hatályát veszti a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 115. § (5) bekezdésében az „a reintegrációs tiszt és” szövegrész.
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11. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott 
határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló  
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

106. § (1) A  fogva tartott személy esetében a  büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a  büntetőügyekben hozott határozatok 
végrehajtása során a  bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet] 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
[A bíróságok működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi teendők ellátására a  törvényszék szervezetében 
gazdasági hivatal (a továbbiakban: GH) működik. A GH feladatkörébe tartozik]
„c) a  pénzbüntetés előírása és beszedése, illetve fiatalkorú tekintetében meg nem fizetés esetén a  behajtás iránti 
intézkedés, valamint a jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság előírása és beszedése, illetve meg nem fizetés 
esetén a behajtás iránti intézkedés,
d) a  büntetőeljárás során alkalmazott vagyoni jellegű joghátrány és az  államot illető vagyoni követelésekkel 
kapcsolatosan
da) a  rendbírság, a  költségek megfizetésére kötelezés, valamint a  bűnügyi költség előírása és beszedése, illetve 
a rendbírság, a költségek megfizetésére kötelezés és a bűnügyi költség meg nem fizetése esetén a behajtás iránti 
intézkedés,
db) a zár alá vétel, a vagyonelkobzás, az ingatlanra elrendelt elkobzás végrehajtása iránti intézkedés,
dc) az óvadék és a biztosíték letétként való kezelése,”

 (2) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 4. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A GH az (1) bekezdés c), da), db) és e) pontja esetén – kivéve, ha a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság 
behajtását a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. LIII törvény (a  továbbiakban: Vht.) 45/A.  § (5)  bekezdése alapján 
az  önálló bírósági végrehajtó végzi – a  behajtás, illetve végrehajtás iránti intézkedésként az  adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvényben (a  továbbiakban: Avt.) meghatározott 
végrehajtható okiratot megküldi az  illetékes állami adó- és vámhatóságnak, amelyhez csatolja a  büntetést, 
az  intézkedést, a  vagyoni kényszerintézkedést, a  vagyoni jogkövetkezményt megállapító, végrehajtható, illetve 
további jogorvoslattal nem támadható határozatot azzal, hogy
a) a  büntetőügyben eljáró bíróság ügydöntő határozata esetén az  e  rendeletben meghatározottak szerinti alaki 
követelményekkel kiállított jogerősítési záradékkal ellátott rendelkező részt, egyéb esetben a  véglegessé válási 
záradékkal ellátott,
b) a polgári ügyben eljáró bíróság és a közjegyző jogerős
határozatának kiadmányát küldi meg.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti megkeresés megküldését követően a végrehajtás alapját képező követelés
a) tekintetében a  bíróság vagy – bűnügyi költség esetén az  ügyészség – halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett, vagy
b) végrehajtását a  bíróság, illetve az  igazságügyért felelős miniszter felfüggesztette, elhalasztotta vagy 
félbeszakította,
a GH mint behajtást kérő a végrehajtás szüneteltetése érdekében az erről szóló határozatot, illetve az igazságügyért 
felelős miniszter döntéséről szóló tájékoztatást a  végrehajtási ügyszámra hivatkozással haladéktalanul megküldi 
az állami adó- és vámhatóságnak.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti megkeresés megküldését követően a 13. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
a  rendkívüli jogorvoslat a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetésre, vagyonelkobzásra vagy ingatlanra 
elrendelt elkobzásra, továbbá bűnügyi költségre vonatkozik, a  GH, mint behajtást kérő haladéktalanul intézkedik 
a végrehajtási kérelem módosítása, illetve visszavonása iránt, és az erre irányuló megkereséshez mellékeli az erről 
szóló határozatot.
(6) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megkeresés megküldését követően a  végrehajtás alapját képező követelés alól 
a kötelezett kegyelem vagy a bűnügyi költség, illetve rendbírság elengedése okán mentesült, vagy annak mértéke 
megváltozott, a  GH, mint behajtást kérő haladéktalanul intézkedik a  végrehajtási kérelem módosítása, illetve 
visszavonása iránt, és az erre irányuló megkereséshez mellékeli az erről szóló határozatot, illetve az  igazságügyért 
felelős miniszter döntését.”
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107. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság perújítás, felülvizsgálat, törvényesség érdekében emelt jogorvoslat vagy jogegységi eljárás folytán 
hozott határozatban a  pénzbüntetést vagy a  bűnügyi költség megfizetésére kötelezést, a  vagyonelkobzást vagy 
az  elkobzást mellőzi, vagy ilyen kötelezést alacsonyabb mértékben állapít meg, ideértve – a  pénzbüntetés esetét 
kivéve –, ha arról egyszerűsített felülvizsgálat során határozott, a Be. 856. § (2) bekezdése alapján a visszatérítésről 
hozott rendelkezés végrehajtása iránt azt a  GH-t, illetve azt a  bűnjelkezelőt kell megkeresni, amelynek 
az értesítőlapot vagy a Bv. tv. 32. § (4) bekezdése szerinti határozat rendelkező részét megküldték.”

108. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Bv. tv. 39. § (9) bekezdésében meghatározott esetben a bíróság a halasztás iránti kérelmet, mint félbeszakítás 
iránti kérelmet továbbítja a BVOP-nak, és erről az elbírálás mellőzéséről történő értesítésben tájékoztatja az elítéltet.”

109. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Védett személy esetén a bíróság az értesítőlap megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a védelmet ellátó szervet 
arról, hogy a közérdekű munka végrehajtása során a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

110. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Bv. tv. 292. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a GH a pénzbüntetés, vagy a pénzbüntetésből 
meg nem fizetett összeg behajtása végett a 4. § (3) bekezdése szerint jár el.”

111. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 61. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a bíróság a kiutasítást végrehajtandó szabadságvesztés mellett szabta ki, és az elítéltet más büntetőügyben 
elzárásra ítélték, a  vele szemben kiszabott közérdekű munkát vagy a  pénzbüntetést szabadságvesztésre 
változtatták  át, és annak végrehajtása még nem fejeződött be, a  bíróság az  1.  melléklet szerinti értesítő lap 
megjegyzés rovatában – a  határozatot hozó bíróság megnevezésével és az  ügyszám megjelölésével – feltüntetni, 
hogy az  elzárás, illetve a  közérdekű munka vagy pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtásának 
a Bv. tv. 31/A. §-a szerinti végrehajtási akadálya áll fenn.
(2b) A Bv. tv. 38. § (8) bekezdése esetén, ha a kiutasított elítélttel szemben más büntetőügyben elzárást szabtak ki, 
a  közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabadságvesztésre változtatták át, és annak végrehajtása még nem 
fejeződött be, a  bíróság végzéssel megállapítja a  Bv.  tv. 31/A.  § szerinti végrehajtási akadály fennállását, és 
a (2) bekezdésben foglaltak mellett szükség szerint intézkedik az elítélt szabadítása iránt. Ha az elzárást, a közérdekű 
munka vagy pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést még nem vették foganatba, a  bíróság a  végzését 
megküldi a végrehajtás iránti intézkedésre illetékes bv. csoportnak.”

112. § (1) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 65. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság)
„a) a  Btk. 65.  § (4)  bekezdése, 69.  § (2)  bekezdés d)  pontja vagy 86.  § (6)  bekezdése alapján elrendelt, illetve 
megállapított, vagy”
[pártfogó felügyelet – ideértve a Be. 671. § 14. pontja szerinti pártfogó felügyelet utólagos elrendelését és a Bv. tv. 46. § 
(7)  bekezdés alapján a kegyelmi döntéshez kapcsolódó megállapítását is – végrehajtása érdekében a  14.  melléklet 
szerinti adattartalommal kiállított értesítőlap megküldésével intézkedik a  terhelt lakcíme, ennek hiányában tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó 
felügyelőjénél.]

 (2) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 65. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a bíróság vagy a bv. bíró a Btk. 71. § (4) bekezdése alapján távoltartás külön magatartási szabályt rendelt el, 
erről a jogerős határozatának megküldésével haladéktalanul értesíti
a) az elítélt lakcíme, ennek hiányában tényleges tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságot,
b) az  elítélt kiskorú gyermekének lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalt, 
abban az esetben, ha a kiskorú gyermek távoltartással érintett személy.
(3b) Ha az  elítélt kiskorú gyermeke távoltartással érintett személy, a  határozatban az  elítéltet tájékoztatni kell 
arról, hogy kiskorú gyermekével kizárólag felügyelt kapcsolattartás keretében tarthat kapcsolatot, aminek 
a  lebonyolítását a kiskorú gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalnál 
kezdeményezheti.”
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 (3) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 65. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Védett személy esetén a bíróság az értesítőlap megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a védelmet ellátó szervet 
arról, hogy a pártfogó felügyelet végrehajtása során a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.”

113. § (1) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A GH a vagyonelkobzás előírását követően a 4. § (3) bekezdése szerint jár el.”

 (2) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A GH a vagyonelkobzást az állami adó- és vámhatóságnak,
a) ha a végrehajtás nem járt eredménnyel, az eljárás befejezéséről szóló, vagy
b) ha a vagyonelkobzást a bíróság pénzösszegben rendelte el, a Be. CVI. Fejezete szerinti eljárás kezdeményezéséről 
szóló
értesítése alapján továbbra is nyilvántartásban tartja.”

114. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70.  § Ha a  bíróság az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét az  elektronikus adat eltávolításával 
rendeli el, a  határozatra eredeti bírói aláírással ellátott felhívást vezet, amelyben a  kötelezettet azonnali vagy 
legfeljebb a határozat közlésétől számított egy munkanapon belüli önkéntes teljesítésére hívja fel, vagy a határozat 
kiadmányához ilyen felhívást csatol, és azt megküldi az Avt. szerint az állami adó- és vámhatóságnak a végrehajtás 
foganatosítása érdekében, továbbá az értesítőlapot a bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportnak is megküldi.”

115. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 71. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az  állami adó- és vámhatóság a  végrehajtásról jegyzőkönyvvel arról értesíti a  bv. csoportot, hogy 
a végrehajtás
a) eredményes, a bv. csoport a végrehajtást törli a nyilvántartásból,
b) ideiglenesen eredménytelen, akkor a bv. csoport a rendbírság kiszabása érdekében intézkedik.
(3) Ha a tárhelyszolgáltató a kötelezettségének nem tett eleget vagy a teljesítést megtagadta, a bv. bíró a rendbírság 
kiszabásáról szóló véglegessé válási záradékkal ellátott határozatának kiadmányát megküldi az  állami adó- és 
vámhatóságnak, egyebekben a rendbírság behajtására vonatkozó szabályok szerint jár el.
(4) Ha az állami adó- és vámhatóságnak a kötelezettség teljesítésének ismételt ellenőrzéséről készült jegyzőkönyve 
szerint a kötelezett továbbra sem teljesítette az elektronikus adat eltávolítását, a bv. bíró lefolytatja a Bv. tv. 69/A. §-a 
szerinti eljárást, és erről értesíti az ügyben elsőfokon eljárt bíróságot.
(5) Ha a  kötelezett a  kiszabott rendbírság ellenére sem teljesít és a  bv. bíró a  rendbírságot kiszabó határozat 
véglegessé válását követő  naptól számított három hónap elteltével újból rendbírságot szab ki a  kötelezettel 
szemben, a  bíróság a  továbbiakban a  (3)  bekezdés ismételt alkalmazásával jár el. Az  első ideiglenes 
eredménytelenséget megállapító jegyzőkönyv készítésének  napját követő három év elteltével a  végrehajtást 
a bv. csoport befejezettként kezeli és törli a nyilvántartásból.”

116. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83.  § (1) A  bíróság a  bűnügyi költség – ideértve a  büntetőeljárásban részt vevő személynek a  költségek 
megfizetésére kötelezését is – végrehajtása érdekében az  ügydöntő határozat jogerősítési záradékkal és eredeti 
aláírással ellátott rendelkező részének, nem ügydöntő végzés esetén véglegessé válási záradékkal ellátott 
kiadmányának a  megküldésével intézkedik az  elsőfokon eljáró bíróság székhelye szerint illetékes törvényszéken 
működő GH-nál.
(2) Ha a  bűnügyi költséget az  ügyészség állapította meg, a  további jogorvoslattal nem támadható határozatát 
– felülbírálati indítvány esetén ideértve a nyomozási bíró határozatát is – megküldi az illetékes GH-nak.”

117. § (1) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  elítélt a  felhívás ellenére fizetési kötelezettségének nem tett eleget, halasztás vagy részletfizetés 
engedélyezése esetén a  befizetésre meghatározott határnapot vagy a  részlet befizetését elmulasztotta, 
a  GH  a  –  tízezer forintot meghaladó – bűnügyi költség, illetve bűnügyi költségből meg nem fizetett összeg 
behajtása érdekében a 4. § (3) bekezdése szerint jár el.”

 (2) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 84. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  GH az  előírt bűnügyi költséget az  állami adó- és vámhatóság értesítéséig, de legfeljebb az  Avt. 125/A.  § 
(7) bekezdése és 125/B. § (3) bekezdése értelmében a követelés elévüléséig nyilvántartja.”
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118. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 86. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  kötelezettet bűnügyi költség megfizetése önállóan és egyetemlegesen is terheli, az  általa befizetett 
vagy tőle levont pénzösszeget elsőként a  kötelezettet önállóan terhelő fizetési kötelezettség teljesítéseként kell 
elszámolni. A GH a behajtás iránti megkeresésben az erre vonatkozó rendelkezést a jogszabályhely megjelölésével 
a megjegyzés rovatban feltünteti.”

119. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 90. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A közjegyző az általa kiszabott pénzbírságnak a székhelye szerint illetékes törvényszék bevételi számlája javára 
történő megfizetésére a  kötelezettet önkéntes teljesítésre utalva – a  pénzbírságot kiszabó határozat ügyszámára 
hivatkozással – hívja fel. Ha a  kötelezett a  pénzbírság megfizetését a  megjelölt határidő lejártától számított 
harminc napon belül a közjegyzőnél nem igazolta, a közjegyző a végrehajtható határozat egy kiadmányát megküldi 
annak a GH-nak, amelynek a területén a székhelye található. A GH a behajtás érdekében 4. § (3) bekezdése szerint 
jár el.”

120. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92. § (1) A bíróság
a) a Be. 127. § (10) bekezdése alapján a rendbírság vagy
b) a Be. 843. § (1) bekezdése alapján az államot illető bűnügyi költség
megfizetésének elhalasztása vagy részletekben történő fizetésének engedélyezéséről szóló határozatát megküldi 
az elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes GH-nak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a GH
a) a kötelezettet az önkéntes teljesítésre ennek figyelembevételével hívja fel,
b) ha az önkéntes teljesítésre felhívás már megtörtént, azt az új feltételekkel megismétli,
c) ha a behajtás iránt intézkedett, a 4. § (4) bekezdése szerint jár el.”

121. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„93. § (1) Ha az államot illető bűnügyi költség megfizetésének mérséklésére vagy elengedésére irányuló kérelmet 
terjesztenek elő, a bíróság az igazságügyért felelős miniszter döntéséig intézkedik a GH-nál a végrehajtás függőben 
tartása iránt.
(2) Ha a rendbírság megfizetésének mérséklésére vagy elengedésére irányuló kérelmet terjesztenek elő, és a bíróság 
az  igazságügyért felelős miniszter döntéséig a  végrehajtást elhalasztotta vagy félbeszakította, az  erről szóló 
határozatát – az előírási tételszámra hivatkozással – megküldi a GH-nak, és a GH a továbbiakban a 4. § (4) bekezdése 
szerint jár el.
(3) Ha az  igazságügyért felelős miniszter döntésével a  bűnügyi költséget, illetve rendbírságot mérsékelte vagy 
elengedte, a GH a 4. § (6) bekezdése alapján jár el.”

122. § (1) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 110. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  bíróság az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének az  elektronikus adat ideiglenes 
eltávolításával történő elrendeléséről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg a  határozatra eredeti bírói 
aláírással ellátott felhívást vezet, amelyben a kötelezettet azonnali vagy legfeljebb a határozat közlésétől számított 
egy munkanapon belüli önkéntes teljesítésére hívja fel, vagy a határozat kiadmányához ilyen felhívást csatol, és azt 
megküldi a székhelye szerint illetékes állami adó- és vámhatóságnak.
(3) Ha az  állami adó- és vámhatóság a  végrehajtási cselekményről készült jegyzőkönyvet megküldte és 
a  tárhelyszolgáltató a  kötelezettséget nem teljesítette, annak másolatát a  bíróság legkésőbb három  napon belül 
továbbítja az ügyészségnek.
(4) Ha a  fellebbezés elbírálásakor a  másodfokú bíróság a  kényszerintézkedés elrendelésére irányuló ügyészségi 
indítványt elutasítja, és a  tárhelyszolgáltatót az  elektronikus adat visszaállítására kötelezi, a  határozatban 
az  elektronikus adat és a  tárhelyszolgáltató megjelölésére a  69.  § (1) és (4)  bekezdése szerinti adatokat fel kell 
tüntetni. A  bíróság a  határozatra a  (2)  bekezdés szerinti felhívást vezet vagy csatol, és haladéktalanul intézkedik 
a végrehajtási kérelem módosítása iránt a határozatának az állami adó- és vámhatóságnak való megküldésével.”
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 (2) A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 110. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  büntetőeljárás befejezésekor az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére 
nem kerül sor, a bíróság
a) az eljárás befejezéséről hozott határozatában, vagy ha az erről szóló határozatot az ügyészség vagy a nyomozó 
hatóság hozta – és a Be. 818. § alkalmazására nincs lehetőség –, külön határozattal rendelkezik az elektronikus adat 
visszaállításáról, egyebekben a (4) bekezdés alkalmazásával jár el,
b) ha a  tárhelyszolgáltató a  kötelezettségét nem teljesítette tájékoztatja az  állami adó- és vámhatóságot 
a büntetőeljárás befejeződéséről.”

123. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 113. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  védett személy új nevet vagy új személyazonosságot kapott és az  ügydöntő határozat még az  eredeti 
természetes személyazonosító adatait tartalmazza, a bv. bíró az ügyiratok között minden olyan iratot zártan kezel, 
amely a korábbi és az új személyazonosság egyezőségére utal.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott esetben, ha a  védett személyre vonatkozóan az  értesítőlap még az  eredeti 
természetes személyazonosító adatait tartalmazza, az értesítőlapot is zártan kell kezelni, továbbá ha arra a bv. bíró 
rendelvényt vezet, azt új értesítőlap kiállításával teszi meg.
(8) A bv. bíró a III. Fejezetben lévő eljárások elbírálása során, ha az eljárás megindítását az elítélt mulasztása alapozza 
meg, érdemi döntésével a  végrehajtásért felelős szervnek a  mulasztás igazolása körében hozott döntését is 
felülbírálja, és ha helyt ad az igazolásnak a végrehajtásért felelős szerv határozatát hatályon kívül helyezi.”

124. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117.  § (1) A  bv. bíró a  Btk. 69.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában meghatározott esetben a  feltételes szabadság 
esedékessége előtt két hónappal intézkedik a  pártfogó felügyelői vélemény beszerzése iránt a  fogvatartást 
foganatosító bv. intézet megkeresésével.
(2) A  bv. bíró a  feltételes szabadságra bocsátás kérdésében tartott meghallgatáson a  Bv.  tv. 188.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott feltétel szempontjából vizsgálja
a) az elítélt személyiségére, az elítélt személyi és családi körülményeire, vagyoni helyzetére, korábbi életvezetésére, 
befogadó környezetére, szabadulása esetén a munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó adatokat,
b) az  elítéltnek az  általa elkövetett bűncselekményhez és a  korábbi életfelfogásához, életviteléhez való 
viszonyulását,
c) azt, hogy az elítélt ellen van-e újabb büntetőeljárás folyamatban, továbbá
d) a Btk. 38. § (6) bekezdése esetén az elítéltnek
da) a reintegrációs programokban és az egyéni gondozási tervben elért eredményeit,
db) a kiskorú gyermekével való kapcsolattartását és hogy hazatérése veszélyeztetné-e a kiskorú gyermek fejlődését, 
valamint
dc) a  hozzátartozó sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekménye milyen hatással volt a  családi 
viszonyokra, indokolt-e a  távoltartás elrendelése a  sértetten kívül más személy tekintetében, így kiemelten azt, 
hogy ha az elítélt kiskorú gyermeke nem volt sértettje a bűncselekménynek a gyámhatóság javasolja-e a távoltartás 
elrendelését gyermekvédelmi szempontból.
(3) A Bv. tv. 58. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a bv. bíró az elítélt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes rendőrkapitányság megkeresésével az  elítélt életvitelére és közbiztonsági kockázatára 
vonatkozó rendőri jelentés beszerzést rendeli el, ha a  Btk. 92–92/B.  § szerinti beszámítás kizárólag bűnügyi 
felügyeletre vagy házi őrizetre vonatkozott.”

125. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet a következő 63/A. alcímmel egészül ki:
„63/A. A próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése
121/A.  § A  Bv.  tv. 61/E.  § (1)  bekezdése szerinti esetben, ha a  próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 
végrehajtásának elrendeléséről határozott, a  bv. bíró a  szabadságvesztés végrehajtása érekében az  1.  melléklet 
szerinti adattartalommal értesítőlapot állít ki, egyebekben az  általános szabályok – ideértve a  halasztás 
engedélyezését is – szerint jár el.”
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126. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 132. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  bv. bíró a  kényszergyógykezelés megszüntetéséről szóló jogerős határozatáról a  17.  melléklet szerinti 
adattartalommal értesítőlapot állít ki, és ha a tárgyalásra a beteget előállították az értesítőlapot a beteget előállító 
személynek adja át, csatolva az újólag beszerzett orvosszakértői vélemény másolatát is.
(3) Ha a  tárgyalásra a  beteget nem állították elő, a  bv. bíró az  (1)  bekezdés szerinti értesítőlapot haladéktalanul 
megküldi – a 8. § (5) bekezdés alkalmazásával – az IMEI-nek a beteg elbocsátása érdekében.
(4) A másodfokú bíróság, ha
a) a  bv. bíró végzését helyben hagyja az  (1) vagy a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint jár el, attól függően, hogy 
a beteg előállítására sor került-e, vagy
b) a kényszergyógykezelést nem szünteti meg a határozatát haladéktalanul megküldi az IMEI-nek.”

127. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 137. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság
a) környezettanulmány beszerzését rendeli el
aa) a terhelt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalt,
ab) szabadságvesztést vagy elzárást töltő elítélt kegyelmi kérelme esetén a  végrehajtást foganatosító bv. intézet 
szerint illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt,
ac) feltételes szabadságon lévő elítélt adott ügyben előterjesztett kegyelmi kérelme esetén az elítélt lakcíme, illetve 
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt,
b) eljárási kegyelem esetén a  terhelt életvitelével összefüggő nyilvános adatokat tartalmazó rendőrségi jelentés, 
illetve végrehajtás iránti kegyelem esetén a Bv. tv. 76. § (2) bekezdés u) pontja szerinti adatokat tartalmazó, az elítélt 
életvitelére és közbiztonsági kockázatára vonatkozó rendőri jelentés beszerzését rendeli el, a terhelt lakcíme, illetve 
tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes rendőrkapitányságot
keresi meg.”

128. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 139. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  kegyelem a  GH 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörébe tartozó büntetést vagy intézkedést 
érint annak mérséklése vagy elengedése okán, az elsőfokú bíróság a kegyelmi határozat másolatát megküldi annak 
a GH-nak, amely a végrehajtás iránt intézkedett. Ha a GH a behajtás iránt a 4. § (3) bekezdés szerinti megkereséssel 
már intézkedett, a továbbiakban a 4. § (6) bekezdése szerint jár el.”

129. §  A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „pénzbírság, alapos” szövegrész helyébe a  „pénzbírság, a  végrehajtási 

eljárásban kiszabott rendbírság, alapos” szöveg és a  „beszedése” szövegrész helyébe a  „behajtása iránti 
intézkedés” szöveg,

b) 14.  §-ában az  „álló személy” szövegrész helyébe az  „álló vagy sürgősséggel elrendelt különleges 
óvintézkedéssel érintett személy (a továbbiakban együtt: védett személy)” szöveg,

c) 56. § (1) bekezdésében és 68. § (4) bekezdésében az „a törvényszéki végrehajtói ügykezelő iroda” szövegrész 
helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,

d) 71. § (6) bekezdésében az „a törvényszéki végrehajtó tájékoztatása” szövegrész helyébe az „az állami adó- és 
vámhatóság jegyzőkönyve” szöveg, a „pénzbírság” szövegrész helyébe a „rendbírság” szöveg,

e) 95.  § (1)  bekezdésében a  „meghozatalával egyidejűleg” szövegrész helyébe a  „meghozatalával, illetve 
a  letartóztatásnak a  vádemelés utáni megszűnésével egyidejűleg – a  megjegyzés rovatban az  ok 
megjelölésével –” szöveg,

f ) 110. § (6) bekezdésében az „a törvényszéki végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” 
szöveg,

g) 139. § (1) bekezdés a) pontjában a „(6) bekezdése” szövegrész helyébe a „(9) bekezdése” szöveg
lép.

130. §  Hatályát veszti a 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
a) 57. § (7) bekezdés a) pontjában az „egy évet meghaladó” szövegrész,
b) 86. § (1) bekezdése,
c) 90. § (6) bekezdése,
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d) 91. § (2)–(4) bekezdése,
e) 111. § (4) bekezdése,
f ) 15. melléklete,
g) 20. melléklete.

12. A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 11/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosítása

131. §  A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 11/2018. (VI. 12.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „a terhelt” 
szövegrész helyébe az  „a  terhelt vagy a  bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” 
szöveg lép.

13. Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó 
szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosítása

132. §  Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a  büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról 
szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet [a  továbbiakban: 12/2018. (VI. 12.) IM  rendelet] 5.  § (1)  bekezdés helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Be. 47.  § (1) és (2)  bekezdése, illetve a  Be. 49.  §-a szerinti esetekben a  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó 
hatóság a  területi ügyvédi kamara által a  védőként kirendelhető ügyvédekről vezetett jegyzékben szereplő 
ügyvédek közül jelöli ki a kirendelt vagy a helyettes védőt. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a Be. 47. § 
(2)  bekezdése szerinti esetben a  kirendelt vagy a  Be. 47.  § (1)  bekezdése, illetve a  Be. 49.  §-a szerinti esetekben 
a  helyettes védő kijelölése érdekében olyan ingyenes internetes szolgáltatást is igénybe vehet, amely az  eljárási 
cselekményre jelentkezni kívánó ügyvédek számára teszi lehetővé a  védőkénti kijelölés érdekében a  kirendelő 
szervvel való kapcsolatfelvételt.”

133. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet II. Fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A szakértő vagy szaktanácsadó közreműködése a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
részvételét igénylő eljárási cselekmény lefolytatása során
14/A.  § (1) A  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzéséhez igazságügyi pszichológus szakértő vagy a  gyermekek 
védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 61.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
szolgáltatást végző szaktanácsadó (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban együtt: szakértő) közreműködését 
abban az esetben veheti igénybe, ha
a) a  gyermektől várható bizonyítási eszköz megszerzéséhez, illetve a  részvételét igénylő bizonyítási cselekmény 
lefolytatásához különleges szakértelem szükséges, vagy
b) a  gyermek jogszabályban meghatározott jogainak és mindenek felett álló érdekének érvényesítése, illetve 
a gyermek védelme miatt szükséges.
(2) A szakértő eljárási cselekményen való közreműködését megalapozó körülmény különösen
a) az eljárási cselekményen tizennegyedik életévét be nem töltött személy részvétele,
b) az eljárás tárgyát képező cselekmény kirívóan erőszakos jellege,
c) a gyermeknek a büntetőeljárásban részt vevő más személyhez fűződő viszonya,
d) a  gyermek az  eljárás tárgyát képező cselekmény, különösen a  nemi élet szabadsága és a  nemi erkölcs elleni 
bűncselekmény sértettje.
14/B. § (1) A szakértő nem bízható meg eljárási cselekmény elvégzésével. Ha az eljárási cselekmény elvégzéséhez 
szakértő közreműködése szükséges, azt a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság végzi el a szakértő részvétele 
mellett.
(2) A szakértő közreműködésének a tényét, a közreműködés módját és tartalmát, az eljárási cselekményről készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
14/C.  § (1) Ha az  eljárási cselekmény elvégzéséhez szakértő közreműködését veszik igénybe és a  tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy eljárási cselekményen való részvételét telekommunikációs eszköz alkalmazása 
útján biztosítják, a  telekommunikációs eszköz használatának VI. Fejezet szerinti rendelkezéseit az  e  §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az eljárási cselekmény vezetője az eljárási cselekmény megkezdése előtt
a) meghatározza az eljárási cselekmény célját és a szakértő feladatát,
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b) tájékoztatja a  szakértőt a  feladata teljesítéséhez szükséges tényekről, adatokról és körülményekről, valamint 
az eljárás tárgyát képező cselekmény elbírálása szempontjából jelentős kérdésekről.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek és a szakértőnek minden esetben egy helyszínen kell jelen 
lennie, velük azonos helyszínen kizárólag a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy segítője és az  eljárási 
cselekmény vezetője tartózkodhat.
(4) Ha az elkülönített helyszínen kizárólag a szakértő, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és segítője 
van jelen, akkor az  eljárási cselekmény vezetője a  szakértő felé továbbított kép- és hangfelvétel vagy folyamatos 
hangfelvétel útján irányítja az eljárási cselekmény menetét.
(5) Az  eljárási cselekmény vezetője a  (4)  bekezdésben meghatározott irányítási jogkörében olyan cselekmény 
teljesítésére utasíthatja a  szakértőt, amelyre az  eljárási cselekmény teljesítése során egyébként a  saját hatásköre 
kiterjed, így különösen
a) utasítást adhat az  eljárási cselekménnyel összefüggő tájékoztatás, felvilágosítás és figyelmeztetés közlésére, 
személyes adatok felvételére, valamint kérdés feltételére és más eljárási cselekmény elvégzésére,
b) megtilthatja kérdés feltételét, illetve más eljárási cselekmény elvégzését,
c) megszakíthatja, illetve befejezetté nyilváníthatja az eljárási cselekményt.
(6) Ha az elkülönített helyszínen kizárólag a szakértő, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és segítője 
van jelen, akkor az elkülönített helyszínről az eljárási cselekmény helyszíne felé az összeköttetés kizárólag kép- és 
hangfelvétel továbbításával biztosítható. Ebben az  esetben az  eljárási cselekmény helyszínéről az  elkülönített 
helyszín irányába az összeköttetés kép- és hangfelvétel, vagy folyamatos hangfelvétel továbbításával biztosítható.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott esetben az  eljárási cselekmény vezetője kizárólag a  szakértővel tartja 
a kapcsolatot, a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felé az eljárási cselekmény helyszínén, illetve más 
elkülönített helyszínen felvett kép- és hangfelvétel, vagy folyamatos hangfelvétel nem közvetíthető.
(8) Ha a  telekommunikációs eszköz használata során a  közvetítést biztosító technikai eszköz üzemszerű 
működésének akadálya nem hárítható el, és az elkülönített helyszínen kizárólag a szakértő, a tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személy és segítője tartózkodik, az eljárási cselekmény nem kezdhető meg, illetve nem folytatható.
14/D.  § (1) Ha a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részvételét igénylő eljárási cselekmény során 
szakértő működik közre, az  eljárási cselekményről készített felvétel VII. Fejezet szerinti rendelkezéseit az  e  §-ban 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részvételét igénylő eljárási cselekmény során szakértő 
működik közre, akkor az eljárási cselekményről kép-és hangfelvételt kell készíteni.
(3) Ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy eljárási cselekményen történő jelenlétet telekommunikációs 
eszköz használatával biztosítják és az  elkülönített helyszínen kizárólag a  szakértő, a  tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személy és segítője van jelen, akkor egyidejűleg kell rögzíteni az eljárási cselekmény helyszíne felé 
továbbított kép- és hangfelvételt és az elkülönített helyszín felé továbbított kép- és hangfelvételt, vagy folyamatos 
hangfelvételt. A  kép- és hangfelvételen, illetve folyamatos hangfelvételen egyaránt fel kell feltüntetni a  rögzítés 
pontos idejét.
(4) Ha a  kép- és hangfelvétel készítését biztosító technikai eszköz üzemszerű működésének akadálya nem 
hárítható el, és az elkülönített helyszínen kizárólag a szakértő és a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és 
segítője tartózkodik, az eljárási cselekmény nem kezdhető meg, illetve nem folytatható.”

134. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság valamely megismerési módot törvényben meghatározott 
okból korlátozná, előtte a megismerésre jogosulttal egyeztethet arról, ha a megismerés más módon biztosítható.”

135. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § Ezen alcím alkalmazásában – a  Be. 155.  § (3)  bekezdésében foglalt eset kivételével – nem minősül másik 
államban tartózkodó címzettnek az elektronikus kapcsolattartást vállaló és az elektronikus kapcsolattartásra köteles, 
ténylegesen külföldön tartózkodó büntetőeljárásban részt vevő személy.”

136. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 18. alcíme a következő 36/A. és 36/B. §-sal egészül ki:
„36/A.  § (1) Az  Európai Unió másik tagállamában tartózkodó címzett részére közvetlenül, postai úton 
történő kézbesítés esetén tértivevénnyel az  olyan papíralapú ügyiratot kell postázni, amelynek átvételéhez 
jogkövetkezmény fűződik, vagy amely átvételének igazolására van szükség.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerint tértivevénnyel postázott ügyirat kézbesítése esetén a  30.  § (4) és (5)  bekezdésében 
meghatározott esetekben a tértivevényen meg kell jelölni a „saját kézbe” szolgáltatást.
(3) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerint tértivevénnyel postázott ügyirat szabályszerű kézbesítésének ténye 
tértivevénnyel nem igazolható, egyéb hitelt érdemlő módon – akár a  címzett visszajelzése, akár az  eljáró szerv 
kapcsolatfelvétele alapján – is igazolható, hogy a kézbesítendő ügyiratot a címzett átvette.
(4) A  (3)  bekezdés alapján a  kézbesítendő ügyirat átvétele igazolható a  címzett által megjelölt vagy a  bíróság, 
az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság hivatalos tudomására jutott elektronikus levelezési címről vagy más 
elektronikus elérhetőségről, vagy kizárólag hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel 
alapján is.
(5) Az  Európai Unió másik tagállamában tartózkodó címzett részére történő kézbesítés esetén a  Be. 132.  § 
(2) bekezdés b) és c) pontja nem alkalmazható. A Be. 132. § (2) bekezdés a) pontja abban az esetben alkalmazható, 
ha hitelt érdemlően igazolható, hogy a címzett az ügyirat átvételét megtagadta.
36/B.  § (1) Az  Európai Unió tagállamától eltérő külföldi államban tartózkodó címzett részére történő kézbesítés 
esetén a  hivatalos iratot a  nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény hivatalos irat kézbesítésére vonatkozó 
szabályai szerint tértivevénnyel kell kézbesíteni.
(2) A  36/A.  § (2)–(5)  bekezdésében foglaltakat az  Európai Unió tagállamától eltérő külföldi államban tartózkodó 
címzett részére történő kézbesítés esetén is megfelelően alkalmazni kell.”

137. § (1) A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 44/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  jegyzőkönyv hitelesítése során a  jegyzőkönyv hitelesítésében közreműködésre köteles személy helyett 
a törvényes képviselője jár el, ha a jegyzőkönyv hitelesítésében közreműködésre köteles személy
a) cselekvőképtelen vagy
b) olyan, korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy olyan, cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, 
akinek a cselekvőképessége a jegyzőkönyv hitelesítésével kapcsolatos jognyilatkozat megtételére nem terjed ki.”

 (2) A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 44/A. §-a a következő (6a)–(6g) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A papíralapú jegyzőkönyvet a hitelesítésben közreműködésre köteles személy a jegyzőkönyv keltezését követő 
részén írja alá. A gyanúsított, a  tanú, valamint meghallgatása esetén a szakértő a papíralapú jegyzőkönyv minden 
olyan oldalát aláírja, amelyen a hitelesítés nem szerepel.
(6b) A (6) bekezdés c) pontja szerinti hitelesítő papíralapú nyilatkozatot a hitelesített ügyirattal együtt kell kezelni. 
A  (6)  bekezdés c)  pontjának különösen az  a  hitelesítő papíralapú nyilatkozat felel meg, amely az  alábbiak szerint 
készül el:
a) az  elektronikus jegyzőkönyv lezárásával elektronikusan olyan egyedi azonosítót hoznak létre, amelynek 
a  jegyzőkönyvvel létrejött kapcsolata alapján a  jegyzőkönyv adatainak minden későbbi változása nyomon 
követhető (a továbbiakban: a jegyzőkönyv egyedi azonosítója),
b) a  jegyzőkönyv egyedi azonosítóját tartalmazó papíralapú ügyiraton a  jegyzőkönyv hitelesítésében 
közreműködésre köteles személy – az  időpont megjelölésével – nyilatkozik arról, hogy a  jegyzőkönyv egyedi 
azonosítójához tartozó jegyzőkönyvet megismerte és elfogadta, továbbá hogy az  egyedi azonosító helyességét 
ellenőrizte, valamint
c) a  jegyzőkönyv egyedi azonosítójától elválaszthatatlanul, azzal egyidejűleg látható módon a  hitelesítésben 
közreműködésre köteles személy aláírja a hitelesítő papíralapú nyilatkozatot.
(6c) A (6) bekezdés c) pontja szerinti hitelesítő elektronikus nyilatkozatot a hitelesített okirattal együtt kell kezelni. 
A (6) bekezdés c) pontjának különösen az a hitelesítő elektronikus nyilatkozat felel meg, amelyet elektronikus úton, 
kép és hangfelvétellel vagy hangfelvétellel rögzítenek, és amelyen
a) a hitelesítésben közreműködésre köteles személy szóban megismétli, leírja vagy felmutatja a jegyzőkönyv egyedi 
azonosítóját, és
b) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a  jegyzőkönyv egyedi azonosítójához tartozó jegyzőkönyvet megismerte és 
elfogadta, továbbá az egyedi azonosító helyességét ellenőrizte.
(6d) A  (6)  bekezdés c)  pontjának különösen az  a  biometrikus jellemzővel történő hitelesítés felel meg, amely 
az alábbiak szerint készül el:
a) a  hitelesítésben közreműködésre köteles személynek a  jegyzőkönyv megismerésére és elfogadására vonatkozó 
nyilatkozatát is tartalmazó jegyzőkönyv ügyész vagy nyomozó hatóság tagja által történő hitelesítését követően 
a  hitelesítésben közreműködésre köteles személyhez kizárólagosan köthető tulajdonságának – különösen 
ujjnyomatának, hangjának, arcképének – informatikai eszközzel történő felhasználásával olyan egyedi informatikai 
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azonosítót hoznak létre, amely önmagában nem, csak az  alkalmazott informatikai megoldás felhasználásával 
alkalmas a hitelesítésben közreműködésre köteles személy azonosítására,
b) automatizált folyamat eredményeként az  egyedi informatikai azonosító és a  jegyzőkönyv olyan kapcsolata jön 
létre, amely alapján a jegyzőkönyv adatainak minden későbbi változása nyomon követhető.
(6e) A  (6d)  pontjában meghatározott egyedi informatikai azonosító kizárólag a  jegyzőkönyv hitelességének 
vizsgálata érdekében használható fel.
(6f ) Az írni-olvasni nem tudó cselekvőképes, a hitelesítésben közreműködésre köteles személy esetén
a) a  kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv ismertetéséről kép- és hangfelvételt vagy hangfelvételt kell készíteni és 
a  jegyzőkönyvet a  (6)  bekezdés b) vagy c)  pontjában meghatározottak szerint, a  hitelesítésben közreműködésre 
köteles személy képességeinek megfelelő módon kell hitelesíteni, vagy
b) a hitelesítésben közreműködésre köteles személy helyett az általa megbízott, az eljárási cselekményen jelen levő 
segítője vagy más, az ügyben nem érdekelt, nagykorú személy hitelesíti a jegyzőkönyvet.
(6g) A  jegyzőkönyvben rögzíteni kell a  hitelesítésben közreműködő más, az  ügyben nem érdekelt, nagykorú 
személy nevét, a  születési nevét, az  anyja nevét, az  állampolgárságát, a  személyazonosító okmányának számát, 
valamint az értesítési címét.”

138. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 46. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a telekommunikációs eszköz használata esetén több elkülönített helyszínnel létesül összeköttetés, az eljárási 
cselekmény helyszínén lehetőség szerint − az (5) bekezdésben meghatározott módon − biztosítani kell valamennyi 
elkülönített helyszínen elhelyezett kamera felvételének egyidejű közvetítését.
(7) Az  eljárási cselekmény megtartásának nem akadálya, ha az  elkülönített helyszínekről továbbított 
kamerafelvételek egyidejű észlelése nem biztosítható. Az  elkülönített helyszínen jelen lévő és vallomást vagy 
nyilatkozatot tevő személy közvetlen figyelemmel kísérését lehetővé tevő kamerafelvétel észlelését, azonban ebben 
az  esetben is biztosítani kell. Ha az  elkülönített helyszínen tartózkodó személy nem észlelhető, addig kell jelen 
lévőnek tekinteni, amíg a technikai kapcsolat fennállása és az eljárási cselekményen történő jelenléte iránt ésszerű 
kétely nem mutatkozik.”

139. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 47. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  telekommunikációs eszköz használata esetén több elkülönített helyszínnel létesül összeköttetés, 
az egyes elkülönített helyszíneken lehetőség szerint – az (5) bekezdésben meghatározott módon – biztosítani kell 
valamennyi elkülönített helyszínen elhelyezett kamera felvételének egyidejű közvetítését.
(7) Az  eljárási cselekménynek nem akadálya, ha az  eljárási cselekmény helyszínéről, illetve a  többi elkülönített 
helyszínről továbbított kamerafelvételek egyidejű észlelése nem biztosítható, azonban az  elkülönített helyszínen 
ebben az  esetben is biztosítani kell a  vallomást vagy nyilatkozatot tevő személy közvetlen figyelemmel kísérését 
lehetővé tevő kamerafelvétel észlelését.”

140. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  telekommunikációs eszköz használata során torzításmentes kép- és hangfelvétel csak az  annak 
megismerésére jogosultak felé közvetíthető, ennek érdekében számukra szükség szerint önálló közvetítő 
készüléket vagy más kép, illetve hang folyamatos továbbítására alkalmas technikai eszközt kell biztosítani. 
Ha a  telekommunikációs eszköz használata során a  különösen védett tanú, a  fedett nyomozó vagy a  titkosan 
együttműködő személy személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságainak torzítására 
került sor, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a torzításmentes kép- és hangfelvételt kizárólag a bíróság tagja 
láthassa.”

141. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 52. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  telekommunikációs eszköz használata során a  fedett nyomozó, illetve a  titkosan együttműködő 
személy személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságainak torzítására került sor, 
sem az (1) bekezdésben meghatározott felvételt, sem a torzított felvételt nem lehet rögzíteni.”

142. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 1. melléklete a következő 3.3.4. ponttal egészül ki:
„3.3.4. Az  értékelt személy személyes adatainak a  zárt kezelését más, a  büntetőügyhöz kapcsolódó eljárásban 
korábban elrendelték”
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143. §  A 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 33.  § (2)  bekezdésében a  „terhelt” szövegrész helyébe a  „terhelt vagy 

bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a „kötelező és” szövegrész helyébe a „kötelező,” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a „szükségesnek tartja.” szövegrész helyébe a „szükségesnek tartja,” szöveg,
d) 4.  §-ában a  „kézbesítésével közli a  védővel és a  terhelttel” szövegrész helyébe a  „kézbesítésével, a  védő 

kijelölésétől számított huszonnégy órán belül közli a  védővel, a  terhelttel vagy a  bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személlyel” szöveg,

e) 33.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „a terhelt” szövegrész helyébe az  „a terhelt vagy a  bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

f ) 44/A. § (3) bekezdésében a „felismerhetővé tegye.” szövegrész helyébe a „felismerhetővé tegye, így különösen 
a  papíralapú jegyzőkönyv kinyomtatása, illetve az  elektronikus jegyzőkönyv – (4)  bekezdésre figyelemmel 
történő – elektronikus aláírással való ellátása.” szöveg,

g) 45. § (6) bekezdésében az „a terhelt” szövegrészek helyébe az „a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

h) 52.  § (1)  bekezdésében az  „A telekommunikációs eszköz használata esetén” szövegrész helyébe 
az „A telekommunikációs eszköz használata esetén a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel” szöveg,

i) 63/D.  § (1)  bekezdésében az „a nyomozó hatóság a  felvételt” szövegrész helyébe az „a nyomozó hatóság 
a  különösen védett tanúról, a  fedett nyomozóról és a  titkosan együttműködő személyről készült felvétel 
kivételével a felvételt” szöveg

lép.

144. §  Hatályát veszti a 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 6. §-a.

14. Záró rendelkezések

145. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelethez

 1. A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A korlátozás elrendelésének adatai:

3.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ............................................................................................................................................................................................................................

3.2. határozatának száma: ............................................................................ és kelte: oooo év oo hó oo nap.

3.3. A korlátozás lejáratának napja: oooo év oo hó oo nap.

3.4. Az elrendelt korlátozás típusa:

o KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS o IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

o ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS o IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS

o KIADATÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES ÁTADÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET o IDEIGLENES KIADATÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI LETARTÓZTATÁS o MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA TILOS
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 2. A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 10. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A korlátozás megszüntetésének adatai:

6.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ............................................................................................................................................................................................................................

6.2. határozatának száma: ............................................................................ és kelte: oooo év oo hó oo nap.

6.3. A korlátozás lejáratának napja: oooo év oo hó oo nap.

6.4. Az elrendelt korlátozás típusa:

o KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS o IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS

o ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS o IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS

o KIADATÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES ÁTADÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET o IDEIGLENES KIADATÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI BŰNÜGYI FELÜGYELET

o IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI LETARTÓZTATÁS o MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA TILOS

2. melléklet a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelethez
„1. melléklet a 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez

FELHÍVÁS

A .......................................................... Járásbíróságnak/Törvényszéknek az  ...........  év ....................... hó ........  napján kelt  
................/20....../........ számú, a  ...................................................... Törvényszéknek/Ítélőtáblának mint másodfokú bíróságnak 
a  20.......  év ........................ hó ...........  napján kelt .................../20......../...................... számú, illetve az  Ítélőtábla/Kúria 
mint harmadfokú közérdekű munkát kiszabó ügydöntő határozata, illetve a Törvényszék bv. bírójának ......... számú 
végzése, valamint a ....................................... sz. munkahely kijelöléséről hozott véglegessé vált határozat alapján

felhívom

................................................... (születési név: .........................................) elítéltet (aki ................-n 19.......  év .....................  hó 

.........  napján született, anyja neve: ................................................), hogy a  közérdekű munka megkezdése végett 

...............................................  napján/határidőben a  kijelölt munkahely (............................................................................................) 
igazgatójánál/vezetőjénél/munkaügyi osztályán személyesen jelentkezzék. A  foglalkoztathatósági szakvéleményt 
magával kell vinnie és be kell mutatnia a munkáltatónak.

Ha ennek a  felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a  közérdekű munka végrehajtása alól kivonja, 
vagy a  munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsít, a  bíróság a  közérdekű munkát, illetve a  munkának 
e körülmények bekövetkezésekor még hátralévő részét szabadságvesztésre változtatja át.

........................................, 20........ év .......................... hó ..... napján

  ................................................ 
  pártfogó felügyelő

Címzett: .................................................
..............................................................”
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3. melléklet a 20/2020. (XII. 30.) IM rendelethez

 1. A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 1. melléklet 1.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.12. hajápolási eszközök (hajszárító legfeljebb 1200 W teljesítményig, hajsütővas, csavarók és csipeszek, hajháló, 
zuhanysapka),”

 2. A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 1. melléklet 3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.8 az érintésvédelmi szabványnak megfelelő vízforraló 1000 W teljesítményig,”

 3. A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 1. melléklet 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. engedéllyel legfeljebb 40“–43“ (100–109 cm) képátló méretű televízió készülék,”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 16.  alpontjában és a  41.  alpont 
i)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„14a. egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (17) bekezdése szerinti éghajlati 
jelenség,”

 (2) A Rendelet 2. §-a következő 28a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„28a. halászati és akvakultúra-termékek: az  1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletében 
meghatározott termékek,”

 (3) A Rendelet 2. §-a következő 64a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„64a. mezőgazdasági üzem: a 702/201/EU bizottsági rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti üzem,”

 (4) A Rendelet 2. § 72. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„72. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdés szerinti vállalkozás,”

 (5) A Rendelet 2. §-a következő 73a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„73a. növénykárosító: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (18) bekezdése szerinti kártevő,”

 (6) A Rendelet 2. §-a a következő 95a-95b. pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„95a. természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,
95b. természeti katasztrófához hasonlító kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 
(16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,”

2. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) E  rendelet 1.  mellékletének 86., 87. és 90. sora vonatkozásában az  irányító szerv által a  fejezeti kezelésű 
előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 
módosításáról szóló 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és 
teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.”
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 (2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése a következő d)–e) pontokkal egészül ki:
(Az e rendelet hatálya alá tartozó,)
„d) a  702/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott egyedi támogatásokról – amennyiben azok 
támogatástartalma elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás esetén meghaladja 
a 60 000 eurónak, egyéb esetekben pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget – a 702/2014/EU bizottsági 
rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából,
e) az  1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott egyedi támogatásokról – amennyiben azok 
támogatástartalma akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 
számára nyújtott támogatás esetén meghaladja a  30 000 eurónak megfelelő forintösszeget – az  1388/2014/EU 
bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából”
(a tagállamoknak adatot kell szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.)

3. § (1) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
1. 3., 4., 6., 7., 8. és 10. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;
2. 3., 6., 8., és 10. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási 
közszolgáltatásért járó ellentételezés;
3. 3., 4., 7., 10. és 13. sora alapján a  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatás;
4. 3. és 4. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;
5. 7. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;
6. 7. és 10. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott 
beruházási támogatás;
7. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz 
nyújtott támogatás;
8. 6. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás;
9. 6., 7. és 10. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 25.  cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez 
nyújtott támogatás;
10. 6., 7. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás;
11. 6., 7. és 10. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott innovációs támogatás;
12. 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innováció támogatása;
13. 4. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
14. 6. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti a  jövőbeni uniós szabványokhoz idő 
előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;
15. 6. és 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez 
nyújtott beruházási támogatás;
16. 6. és 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló 
beruházási támogatás;
17. 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikke szerinti energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez 
nyújtott beruházási támogatás;
18. 7. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra 
irányuló beruházási támogatás;
19. 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 48.  cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló 
beruházási támogatás;
20. 6. és 8. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás;
21. 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 52.  cikke szerinti széles sávú infrastruktúrára irányuló 
támogatás;
22. 10. és 12. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
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23. 6. és 10. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló 
támogatás;
24. 3. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló támogatás, 
vagy az  Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igénylő támogatási intézkedés esetén az  Európai Bizottságnak 
a  repülőtereknek és a  légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló közleménye (2014/C99/03) szerinti 
támogatás;
25. 6. sora alapján az  1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13.  cikke szerinti Éghajlat-politika 
alprogram (a  továbbiakban: Éghajlat-politika alprogram) keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás 
alatt álló projektek vagy az  Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázatok önrész összegéhez 
nyújtott támogatás;
26. 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti uniós környezetvédelmi szabvány 
túlteljesítését vagy a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás
nyújtható.”

 (2) A Rendelet 4. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 35. és 36. pontokkal egészül ki:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„34. 34., 36. és 56. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak 
a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01. 
számú európai bizottsági közlemény szerinti átmeneti támogatás;
35. 87. sora alapján a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti, az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 
kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló 
beruházásokhoz nyújtott támogatás;
36. 87. sora alapján az  1388/2014/EU bizottsági rendelet 42.  cikke szerinti halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához nyújtott támogatás.”
(nyújtható).

4. §  A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
1. 10., 11. és 13. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;
2. 11. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;
3. 6. és 13. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási 
közszolgáltatásért járó ellentételezés;
4. 11. és 13. sora alapján a  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatás;
5. 11. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;
6. 11. és 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;
7. 11. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
beruházási támogatás;
8. 11. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozások részére 
tanácsadáshoz nyújtott támogatás;
9. 11. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 19.  cikke szerinti kis- és középvállalkozások vásáron való 
részvételéhez nyújtott támogatás;
10. 11. és 13. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás;
11. 11. és 13. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 25.  cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez 
nyújtott támogatás;
12. 11. és 13. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás;
13. 11. és 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
innovációs támogatás;
14. 11. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás;
15. 11. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
16. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti a  jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt 
történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;
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17. 11. és 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez 
nyújtott beruházási támogatás;
18. 11. és 13. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti megújuló energia támogatására 
irányuló beruházási támogatás;
19. 11. és 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló 
beruházási támogatás;
20. 13. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke 
szerinti környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás;
21. 11. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 52.  cikke szerinti széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez 
nyújtott beruházási támogatás;
22. 11. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatás;
23. 11. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
24. 11. és 13. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló 
támogatás;
25. 11. sora alapján a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a  továbbiakban: SA.46515 sz. 
bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás;
26. 11. sora alapján SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás;
27. 11. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;
28. 11. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.37599 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági ágazatban 
megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás;
29. 11. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01. számú 
európai bizottsági közlemény szerinti átmeneti támogatás;
30. 11. sora alapján a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti, az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 
kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló 
beruházásokhoz nyújtott támogatás;
31. 11. sora alapján az  1388/2014/EU bizottsági rendelet 42.  cikke szerinti halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozásához nyújtott támogatás
nyújtható.”

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, 
a  702/2014/EU bizottsági rendelet, az  1388/2014/EU bizottsági rendelet és a  360/2012/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.”

 (2) A Rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető támogatás)
„b) – a  41.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a  20. alcím, – a  43.  § (4)  bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével – a  22–24 alcím, – a  74/B.  § (4) és (5)  bekezdés figyelembevételével – a  40. alcím 
szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 
2019.  december  31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe 
került.”

 (3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése a következő h)–i) ponttal egészül ki:
(Nem ítélhető meg)
„h) a 42. alcím szerinti támogatás olyan vállalkozásoknak, amelyek az 508/2014/EU rendelet 10. cikkének (1)–(3) és 
(5) bekezdésében foglalt okok miatt nem igényelhetnek támogatást az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból,
i) a 42. alcím szerinti támogatás az 508/2014/EU rendelet 11. cikke szerint kizárt műveletekhez.”
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 (4) A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  6. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére, a  7., 26. és – a  65.  § (4)  bekezdés a)  pontja 
figyelembevételével – a 34. és a 42. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás részére nyújtható.”

 (5) A Rendelet 5. §-a a következő (7a)–(7e) bekezdésekkel egészül ki:
„(7a) A  702/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett 
a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(7b) Az  1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett 
az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(7c) A  (7)  bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre kizárólag az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet vagy az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.
(7d) A (7a) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre kizárólag az 1408/2013/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.
(7e) A  (7b)  bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre kizárólag a  717/2014/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.”

6. §  A Rendelet 8. §-a a következő 8/A–8/B. §-okkal egészül ki:
„8/A.  § Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerint az  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, 
mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás esetén előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére a  támogatási intézkedést, ha 
kedvezményezettenként és projektenként az összköltség meghaladja az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
8/B.  § Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint a  halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott 
támogatás esetében előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a támogatási intézkedést, ha a projekt 
összköltsége meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy amelyek esetében a támogatás összege 
kedvezményezettenként több mint évi 1 millió euró.”

7. §  A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § E rendelet alapján
a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén – a  regionális beruházási támogatás kivételével – 
2024. június 30-ig,
b) csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,
c) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2028. december 31-ig,
d) közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2024. december 31-ig,
e) regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,
f ) az agrár- és erdészeti iránymutatás szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,
g) az SA.46515 számú bizottsági határozat szerinti támogatás esetében 2021. június 30-ig,
h) az  Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatása esetén 
2024. december 31-ig,
i) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján 2021. június 30-ig,
j) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikke szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

8. §  A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § E rendelet alapján
a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén – a  regionális beruházási támogatás kivételével – 
2024. június 30-ig,
b) csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,
c) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2028. december 31-ig,
d) közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2024. december 31-ig,
e) regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,
f ) az SA.46515 számú bizottsági határozat szerinti támogatás esetében 2021. június 30-ig,
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g) az  Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatása esetén 
2024. december 31-ig,
h) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

9. §  A Rendelet 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a  2019. december 31-én vagy 
azt megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

10. §  A Rendelet 74/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.”

11. §  A Rendelet 74/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74/E.  § (1) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a  74/C.  § (1)  bekezdése és a  74/C.  §  
(2)–(3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített 
nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és 
azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne 
haladja meg a  800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a  74/C.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti 
ágazatokban tevékenykedik, a  teljes maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Azonos elszámolható költségek esetén a  támogatás abban az  esetben halmozható csekély összegű 
támogatással, ha támogatáshalmozás nem vezet a  74/C.  § (1)–(3)  bekezdése szerint maximális támogatási összeg 
túllépéséhez.”

12. §  A Rendelet a következő 41–42. alcímekkel egészül ki:
„41. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, 
tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás
74/G. § (1) Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell:
a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása,
b) a  természeti környezet minőségének, a  higiéniai körülményeknek vagy az  állatjólét színvonalának javítása, 
feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál,
c) a  mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és 
fejlesztése,
d) agrár-környezetvédelmi, illetve az  éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a  biológiai sokféleséggel 
összefüggésben a  fajok és az  élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely Natura 2000 terület 
vagy egyéb, a Vidékfejlesztési Programban meghatározott, jelentős természeti értéket képviselő rendszer közjóléti 
értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul,
e) a  természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 
állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása, vagy
f ) a  természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, 
állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése.
(2) A támogatás feltétele, hogy
a) a  beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, vagy 
a  beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges mezőgazdasági 
termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és
b) a  támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatásra 
kerüljön.
(3) A  támogatás nem nyújtható az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított 
valamely tiltás vagy korlátozás – ideértve a  kizárólag az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
szabályozott uniós támogatásra vonatkozó esetet is – megszegésével.
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(4) A  támogatás nyújtása nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre irányuló beruházásra 
azzal, hogy a belső piacon jelentkező túlkínálat miatt vagy felvevőpiac hiányában egyes mezőgazdasági termékek 
kizárhatók a támogatás alkalmazási köréből.
74/H.  § (1) A  bioüzemanyag vagy a  megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül 
történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha
a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- 
vagy energiafogyasztását,
b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén
ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves 
közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és
bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon,
c) a  mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló 
beruházás esetén
ca) az  energiatermelő létesítmény csak a  kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére szolgál, és 
termelési kapacitása nem haladja meg a  mezőgazdasági üzem és az  ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági háztartás 
átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását,
cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő létesítmény 
átlagos éves fogyasztását, és
cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében 
meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.
(2) Ha a  beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja 
végre, az  átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell 
meghatározni.
(3) Az  energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló 
beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.
(4) Az  elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha 
a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.
74/I. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,
b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép-dunántúli és a nyugat-dunántúli 
régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető
a) a  fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan mezőgazdasági termelő esetén, aki a  támogatási kérelem 
benyújtásának időpontját megelőző öt évben kezdte meg tevékenységét,
b) a  kollektív beruházás, valamint az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt több 
intézkedésre is kiterjedő integrált projekt esetén,
c) a természeti és egyéb sajátos hátránnyal rendelkező területeken megvalósuló beruházás esetén,
d) a  „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségről szóló bizottsági 
közlemény (COM/2012/079) alapján támogatott műveletek esetén, vagy
e) a 74/G. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó beruházás esetén kizárólag arra a többletköltségre vonatkozóan, 
amely a  hatályos uniós előírásokat meghaladó szint eléréséhez szükséges a  termelési kapacitás növekedésének 
eredményezése nélkül.
(3) A  támogatási intenzitás mindannyiszor növelhető a  (2)  bekezdés szerinti értékkel, ahány eset a  (2)  bekezdés 
a)–e)  pontjában meghatározottak közül fennáll. A  támogatási intenzitás legfeljebb az  elszámolható költségek 
90%-áig növelhető.
(4) A támogatási intenzitás legfeljebb
a) a 74/G. § (1) bekezdés d) és e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az elszámolható költségek 100%-áig, 
b) a 74/G § (1) bekezdés f ) pontjához kapcsolódó beruházás esetén
ba) az elszámolható költségek 80%-áig, vagy
bb) ha a beruházást több kedvezményezett közösen valósítja meg, az elszámolható költségek 100%-áig növelhető.
74/J. § (1) A támogatás keretében
1. a) ingatlan építése, vásárlása – ideértve a  lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület 
esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,
b) gép és berendezés vásárlása – ideértve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,
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c) a lízing kivételével az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,
d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy 
megszerzésének költsége, valamint
e) a  megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a  megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján 
nem merül fel az a) és b) pont szerinti költség –,
2. a 74/G. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó beruházás keretében felmerülő költség,
3. az öntözéshez kapcsolódó beruházás költsége, ha
a) a  2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13.  cikkében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
az Európai Bizottsághoz bejelentésre került,
b) a  vonatkozó intézkedési program részletesen ismerteti – a  vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmében és  
a  2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11.  cikkével összhangban hatályba lépő – a  mezőgazdasági 
ágazat szempontjából releváns intézkedéseket,
c) rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé teszi 
a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és
d) a beruházás eredményeként a vízfelhasználás a korábbi szinthez képest legalább 25%-kal csökken,
4. a 74/G. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési 
potenciál károsító események bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel,
5. a 74/G. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti intézkedés költsége számolható el.
(2) Nem támogatható az  (1)  bekezdés 3.  pontjában felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan 
beruházás, amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy 
felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.
(3) Az (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni
a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő,
b) tározó létrehozására irányuló,
c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló
beruházásra.
(4) Nem nyújtható támogatás
a) termelési jog, támogatási jogosultság, egynyári növény vásárlása, illetve telepítése finanszírozásához,
b) vízelvezetési munkálat finanszírozásához,
c) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához a fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a  gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás 
kivételével,
d) állatok vásárlásának finanszírozásához a 74/G. § (1) bekezdés e) és f ) pontjához kapcsolódó beruházás kivételével.

42. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás
74/K.  § (1) A  halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: támogatás) a  halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló olyan beruházáshoz 
nyújtható, mely megfelel az  508/2014/EU rendelet 69.  cikk (1)  bekezdés a) és f )  pontjában meghatározott 
feltételeknek.
(2) A támogatási intenzitás legfeljebb a művelet összes elszámolható költségének 50%-a.”

13. §  A Rendelet a következő 43. alcímmel egészül ki:
43. Az állami szakképző intézmények a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti ingyenes 
kiegészítő finanszírozása
„74/L.  § (1) A  XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények 
szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére az  állami szakképző intézmények a  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Szkt.) 
szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása céljából támogatási időszakonként nyújtott támogatása 
vissza nem térítendő normatív támogatás.
(2) Az  állami szakképző intézmény – a  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében 
a  szakképzési centrum, vagy állami felsőoktatási intézmény fenntartásában lévő szakképző intézmény esetében 
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a  felsőoktatási intézmény – (e szakasz alkalmazásában a  továbbiakban: kedvezményezett) a képzésben részt vevő 
személy részére az Szkt. 3. §-a szerinti ingyenesen nyújtott
a) szakmai oktatással (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: oktatás),
b) szakmai képzéssel (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: képzés)
összefüggésben – erre irányuló támogatási kérelem és elszámolás alapján – támogatásra jogosult.
(3) A támogatás összege
a) oktatás esetén
aa) az  oktatást sikeres vizsgával zárók létszáma, az  Szkt. 107.  § (2)  bekezdése szerinti – a  szakmára alkalmazandó 
szakmaszorzóval korrigált – önköltség tizenöt százaléka és a szakmajegyzék szerinti oktatás érettségi végzettséggel 
évben meghatározott időtartama szorzatának, és
ab) az  oktatást ténylegesen megkezdők, de sikeres vizsgával nem rendelkezők létszáma után a  (8)  bekezdés 
a) pontja szerinti előleg,
b) képzés esetén
ba) a  képzést sikeres vizsgával zárók létszáma, az  Szkt. 107.  § (2)  bekezdése szerinti – a  szakképesítés 
programkövetelményében megjelölt ágazatra alkalmazandó szakmaszorzóval korrigált – önköltség harminc 
százaléka, valamint a (4) bekezdés szerinti súlyszorzó szorzatának, és
bb) a  képzést csak tanúsítvánnyal zárók létszáma, az  Szkt. 107.  § (2)  bekezdése szerinti – a  szakképesítés 
programkövetelményében megjelölt ágazatra alkalmazandó szakmaszorzóval korrigált – önköltség tizenöt 
százaléka, valamint a (4) bekezdés szerinti súlyszorzó szorzatának
összegével egyenlő.
(4) Képzés esetén a  támogatás összegének számításakor alkalmazott súlyszorzó a képzés elvégzéséhez szükséges, 
a programkövetelményben meghatározott minimális foglalkozás számnak 1000 órához viszonyított aránya.
(5) A technikum kétéves, kizárólag érettségi vizsgára felkészítő képzésében felnőttképzési jogviszonyban részt vevő 
személyenként 360 000 forint/év a támogatás összege.
(6) A támogatási kérelmet a támogató által meghatározott formanyomtatványon
a) a 2021. január 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakra (a továbbiakban: nyitó támogatási időszak) első alkalommal 
e szakasz hatálybalépését követő 30 napon belül,
b) a  2021. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakra (a  továbbiakban: záró támogatási időszak) 
augusztus 15-ig
kell benyújtani.
(7) A  támogatási kérelem alapján a  támogató megállapítja a  kedvezményezett részére az  adott támogatási 
időszakban induló, és első alkalommal az e szakasz hatálybalépésekor már futó oktatásra, képzésre folyósítandó első 
támogatási előleg – ezer forintra kerekített – összegét, és a  további támogatási időszakok támogatási előlegeinek 
számítási módját, valamint a támogatási előlegek folyósításának határidejét.
(8) A támogatási időszakonként meghatározásra kerülő támogatási előleg összege
a) oktatás esetén a  kedvezményezett által a  támogatási kérelemben megjelölt felnőttképzési jogviszonnyal 
rendelkező képzésben részt vevők létszáma, az  Szkt. 107.  § (2)  bekezdése szerinti – a  szakmára alkalmazandó 
szakmaszorzóval korrigált – önköltség tizenöt százaléka, és a  támogatási időszak időtartamának az  évhez 
viszonyított arányának szorzatának a nyolcvan százaléka,
b) képzés esetén a  kedvezményezett által a  támogatási kérelemben megjelölt felnőttképzési jogviszonnyal 
rendelkező képzésben részt vevők létszáma, az  Szkt. 107.  § (2)  bekezdése szerinti – a  szakképesítés 
programkövetelményében megjelölt ágazatra alkalmazandó szakmaszorzóval korrigált – önköltség harminc 
százaléka, és a  támogatási időszakban tervezett képzési óraszám 1000 órához viszonyított arányának szorzatának 
a nyolcvan százaléka,
c) oktatás és képzés esetén a  felnőttképzési jogviszonnyal még nem rendelkező, tervezetten a  támogatási 
időszakban képzésben részt vevők létszáma után az a) és b) pont szerinti összeg ötven százaléka,
d) a technikum kétéves, kizárólag érettségi vizsgára felkészítő képzésében felnőttképzési jogviszonyban részt vevő 
személyenként az  (5)  bekezdés szerinti támogatás összegének és a  támogatási időszak időtartamának az  évhez 
viszonyított arányának szorzata.
74/M.  § (1) A  kedvezményezett a  támogatási időszakot követő tizedik napig a  képzésben vagy oktatásban 
részt vevők támogatási időszak végi záró létszámáról a  támogató által meghatározott formában jelentést küld 
a támogatónak.
(2) A  kedvezményezettet évente, a  záró támogatási időszakot követően az  adott elszámolási időszakban 
befejeződött oktatás vagy képzés tekintetében elszámolási kötelezettség terheli, melynek a  támogató által 
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meghatározott tartalmú szakmai és pénzügyi beszámoló támogató részére a  záró támogatási időszakot követő 
tizedik napig történő benyújtásával tesz eleget.
(3) A  beszámolóban pótigény érvényesíthető a  korábban a  kedvezményezettnél az  oktatást és képzést befejező, 
de sikeres vizsgát, pótlóvizsgát később teljesítő, még sikeres vizsgázóként nem jelentett képzésben részt vevő 
személyek után.
(4) A támogatás az oktatással vagy képzéssel összefüggésben felmerülő kiadásokra használható fel, beleértve
a) az alkalmazottak személyi juttatásait,
b) a munkáltatót a személyi juttatásokkal összefüggésben terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót,
c) szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok kiadásait,
d) reklámkiadásokat,
e) az a)–d) pontban fel nem sorolt működési kiadásokat, így különösen
ea) a közüzemi díjakat,
eb) az elektronikus kommunikációs szolgáltatások kiadásait,
ec) a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásait,
ed) az ea)–ec) alpontban fel nem sorolt egyéb szolgáltatások kiadásait,
ee) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásait,
ef ) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjakat,
f ) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök, ingóságok beszerzésének kiadásait,
g) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó felújítások, beruházások kiadásait,
h) a szakmai vizsga és a képesítő vizsga díját, valamint
i) a  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4.  § (2a)  bekezdése szerinti 
térítési díj visszafizetését.
(5) A kedvezményezett kiegészítő támogatásra jogosult, ha az elszámolás alapján a támogatás összege meghaladja 
az adott oktatásra, képzésre biztosított támogatási előlegek összesített összegét.
(6) A  kedvezményezettnek az  elszámolás alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ha az  adott oktatásra, 
képzésre biztosított támogatási előlegek összege meghaladja az  elszámolás alapján megállapított jogosultság 
szerinti támogatás összegét.
(7) Az  (5) és (6)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatások és visszafizetési kötelezettségek összegeit 
kedvezményezettenként évente az  elszámolások alapján szükséges összesíteni és az  összesítés egyenlege, és 
az  elszámolás teljesítésigazolása alapján a  kiegészítő támogatást folyósítani, vagy visszafizetési kötelezettséget 
előírni.
(8) A támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, valamint a kérelemben, a beszámolókban közölt 
adatok megalapozottságát a  támogató ellenőrzi. A  tárgyévben tervezett ellenőrzésekről a  támogató ellenőrzési 
tervet készít.”

14. §  A Rendelet 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/A.  § (1) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról szóló 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.
(2) Az  e  rendelet 2020. december 31. napján hatályban lévő 75/B.  §-a szerint meghatározott támogatás 
elszámolására, egyenlegrendezésére és lezárására a rendelet 2020. december 31. napján hatályban lévő vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az e rendelet 2020. december 31. napján hatályban lévő 75/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatást 
a  tanulói jogviszonyban felnőttoktatásban részt vevők után a  képzések kifutásáig a  rendelet 2020. december 31. 
napján hatályban lévő vonatkozó rendelkezései szerint kell biztosítani.”

15. §  A Rendelet 76. §-a a következő o)–p) pontokkal egészül ki:
(E Rendelet)
„o) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) 
14. cikke,
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p) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában a  halászati és akvakultúra-
termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások 
bizonyos fajtáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014.  december  16-i 1388/2014/EU 
bizottsági rendelet (HL L 369. 37. o, 2014.12.24.) 42. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatás tartalmaz.)

16. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

17. §  A Rendelet 3. § (3) bekezdésében a „tagállamoknak” szövegrész helyébe a „támogatást nyújtónak” szövegrész lép.

18. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 74/C. § (4) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a Rendelet 75/B. §-a.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (1) bekezdése, a 4. §, a 8. §, a 13. §, a 16. § (3)–(4) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép 

hatályba.

20. §  E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),
b) 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,

c) 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) a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a  kultúrát és 
a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a  legkülső 
régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU 
rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156, 2017.6.20., 1. o.) módosított, a  Szerződés 
107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1. o.) I. és 
II.  fejezete, valamint 13–14.  cikke, 17.  cikke, 18.  cikke, 19.  cikke, 22.  cikke, 25.  cikke, 26.  cikke, 28.  cikke, 
29. cikke, 31. cikke, 36. cikke, 37. cikke, 38. cikke, 41. cikke, 46. cikke, 47. cikke, 48. cikke, 49. cikke, 52. cikke, 
53. cikke, 55. cikke, 56. cikke, 56a. cikke, 56c. cikke,

e) 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 ) a  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az  1191/69/EGK és az  1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L 315, 2007.12.3., 1. o.),

g) a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.46515 sz. bizottsági határozat,

h) a  környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a  614/2007/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke,

i) a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.37599 sz. bizottsági határozat,
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j) az  Európai Bizottságnak a  repülőtereknek és a  légitársaságoknak nyújtott állami támogatásáról szóló 
közleménye (2014/C99/03),

k) az Európai Bizottságnak az SA.57285 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 3459 final számú határozata és 
az SA.58288 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5661 final számú határozata,

l) az Európai Bizottságnak az SA.57121 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 2855 final számú határozata, és 
az SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú határozata,

m) az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza,

n) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet 
(HL L 193., 2014.7.1.) 14. cikke,

o) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában a  halászati és 
akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 
2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369. 37. o, 2014.12.24.) 42. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez

 
 
 
 

 

1. melléklet a …/2020. (….) ITM rendelethez 

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11/a. és 11/b. sorral egészül ki: 
 (A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
11/a. 386539   7 Gazdaságfejlesztési 

célokhoz kapcsolódó 
közútfejlesztések 

Az előirányzat fedezetet biztosít a Magyarország 
szempontjából kiemelt jelentőségű gazdaságfejlesztési 
célok teljesülését segítő közútfejlesztési projektek 
megvalósításához. 

gazdasági társaság kérelem 
alapján 

biztosítható egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 

- beszedési 
megbízás 

- - - 

11/b. 390039   8 Kiemelt társadalmi 
igényeken alapuló 
közútfejlesztések 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt társadalmi 
igényeken alapuló közútfejlesztési projektek 
megvalósításához. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) gazdasági társaság 
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján 

b) - 

a) 
biztosítható 

b) - 

a) egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
b) - 

- a) beszedési 
megbízás 

b) -  

- - - 

„ 
2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65/a. sorral egészül ki:

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
65/a. 386639   4 Debrecen 2030 

fejlesztési koncepció 
pénzügyi támogatása 

Debrecen hosszútávú fejlődéséhez szükséges közlekedési 
infrastruktúra kialakítására vonatkozó felújítási és 
fejlesztési projektek előkészítése és kivitelezése 
a) az országos közlekedési infrastruktúra felújítása és 
fejlesztése útján, valamint 
b) a helyi közlekedési infrastruktúra felújítása és 
fejlesztése útján. 

a) gazdasági társaság 
b) helyi önkormányzat 

kérelem 
alapján 

biztosítható egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
 

-  beszedési 
megbízás 

 
 

- - - 
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3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 79/a. és 79/b sorral egészül ki: 
 (A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
79/a. 388839   36 Illegális 

hulladéklerakás 
felszámolásának 
támogatása 

A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltak 
alapján, az ország területén elhagyott vagy jogellenesen 
elhelyezett hulladékok felszámolása a „Tisztítsuk meg az 
Országot!” projekt elnevezésű országos akció 
meghirdetésével, az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt  
2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. 
(IX.21.) Korm. határozat alapján.  
a) A „Tisztítsuk meg az Országot!” program, 
kormányhatározatban előírt pályázati konstrukció, pilot 
projektek és egyéb a programhoz kapcsolódó egyedi 
támogatások finanszírozása. 
b) A Hulladék Radar applikáció és háttéradatbázis 
működtetése, továbbfejlesztése. 
c) A pályázati rendszer működésének finanszírozása, 
projektmenedzsment feladatok. 
d) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a-c) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, települési, 
megyei vagy nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, 
egyházi jogi személy, költségvetési szerv 
d) költségvetési szerv 

 

a-c) kormány-
határozat 
alapján; 
kérelem 
alapján; 

pályázati úton 
d) - 

a-c) 
biztosítható 

d) - 

a-c) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
d) - 

- a-c) beszedési 
megbízás 

d) - 
 

- a-c) 
igénybe 
vehető 

d) - 

- 

79/b. 390206   37 Szikszó és térsége 
fejlesztésének 
támogatása 

a) A feladat célja támogatás nyújtása a Szikszó és térsége 
fejlesztésére az alábbi feladatokra: 
1. ivóvíz-távvezeték és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, 

tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő elemek 
fejlesztése, 

2. ivóvíz-ellátásbiztonságának fokozása érdekében a városi 
törzshálózat és a hozzá kapcsolódó műtárgyak, 
tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő elemek 
rekonstrukciós fejlesztése, 

3. új ipari és kommunális szennyvíztisztító telep és a hozzá 
kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb 
kiegészítő elemek megépítése, valamint 

4. meglévő ivóvíz-távvezeték és a hozzá kapcsolódó 
műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő 
elemek rekonstrukciója. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) gazdasági társaság, helyi önkormányzat 
b) központi költségvetési szerv 

a) Korm. hat. 
alapján, 
kérelem 
alapján 

b) – 

a) előleg 
biztosítható 

b) – 

a) egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
b) – 

- a) beszedési 
megbízás 

b) – 

‐ ‐ - 
 

„ 
 

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 86. és 87. sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 (A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
86. 359662    1 Irinyi Terv 

iparstratégiai 
támogatásai 

a) Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt 
ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok 
fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek 
hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok 
növekedéséhez. 
Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek 
támogathatók: 

a) gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, európai szövetkezet 
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján 

b) – 

a) előleg 
biztosítható 

b) – 

a) egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás, 

végső 
kedvezmé-

nyezett 
esetében  

a beszedési 

- a) igénybe 
vehető 

b) - 

– 
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1. kapacitásbővítés, 
2. új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon, 
3. termékkínálat bővítése, 
4. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
induló beruházások, 
5. termékek piacra vitele, 
6. kutatási és fejlesztési tevékenység, 
7. a 6. és a 8. ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem, 
8. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  
95-97. §-a szerinti innovációs partnerségi eljárás 
lebonyolításának a megvalósítása, 
9. az 1-5. ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás, 
10. az 1-5. ponthoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak, jutalékok biztosítását. 

 megbízás 
mellett: 

pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 

vállalt garancia, 
pénzügyi 
készfizető 

kezesség, vagy 
óvadék 

b) – 

87. 368417    2 Beszállítói-
fejlesztési 
Program 

A) 1. Az előirányzat célja a Beszállító-fejlesztési Program 
keretében meghatározott fejlesztések támogatása. 
Támogatás az integrátor vállalatnak (a továbbiakban ezen 
előirányzat esetén: integrátor) és hozzá a program 
keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható. 
Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy integrátor 
legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt 
együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, 
kis- és középvállalkozás igényel támogatást. Egy integrátor 
és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások 
által együttesen megvalósítandó fejlesztések ezen 
előirányzat keretében összefoglalóan projektnek 
minősülnek, amely az egyes mikro-, kis- és 
középvállalkozások és az integrátor által megvalósítandó 
részprojektekből állnak össze. Amennyiben egy integrátor 
már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással 
támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem 
benyújtását követően az adott integrátorhoz kapcsolódó 
további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez 
anélkül, hogy az integrátornak újra kérelmet kellene 
benyújtania. 
2. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek 
támogathatók a 3-4. pontban foglaltak szerint: 
a) kapacitásbővítés, 
b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése, 
c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő 
eszközökkel, 
d) termékkínálat bővítése, 
e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
induló beruházások, 
f) menedzsment folyamatok optimalizálása, 
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, 
tanácsadás formájában, 
h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés, 
i) kutatási és fejlesztési tevékenység, 
j) iparjogvédelem, 
k) az a)- e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás, 
l) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás. 
3. A 2. pontban foglalt támogatandó tevékenység által 
megvalósuló részprojektek a beszállítói képességek 
javítását kell, hogy szolgálják az alábbiak közül legalább 
egy területen: 
- minősített beszállítói státusz elérése, 
- innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása 
(a beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, 
gyártástechnológiai 
és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése 
optimális 
módon történjen), 
- a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt 
a beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint 
általában az érintett iparágban felmerülő új kihívásokra. 

A) mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, 
gazdasági társaság 
B) mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, 
gazdasági társaság 
C) központi költségvetési szerv 

A) kérelem 
alapján 

B) kérelem 
alapján, 

pályázati úton  
C) – 

A-B) előleg 
biztosítható 

C) – 

A-B) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
C) – 

- A-B) beszedési 
megbízás, 
pénzügyi 

intézmény vagy 
biztosító által 

vállalt garancia, 
pénzügyi 

intézmény vagy 
biztosító 

által vállalt 
készfizető 
kezesség, 
óvadék, 
zálogjog 

C) – 

- A-B) 
igénybe 
vehető 

C) - 

- 
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4. A 2. pontban foglalt támogatandó tevékenység 
eredménye az alábbiak legalább egyike: 
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása, 
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték, 
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 
hasznosítása, 
d) jelentős teljesítmény-növekedés, 
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy  
a teljesítmény csökkenne, 
f) a termelésben az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá 
válása, 
g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások 
és eljárások prototípusfejlesztése, 
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások 
és eljárások legalább hazai piacra vitele, 
i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok 
optimalizálása, 
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési 
vagy működési folyamatában, 
k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi szintjét javítja. 
B) Az előirányzat célja továbbá a Magyarországon működő 
élelmiszeripari integrátor vállalkozások, jellemzően 
kiskereskedelmi láncok által támasztott igények és a hazai 
élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek 
áthidalásának támogatása. 
C) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak, jutalékok biztosítását. 

„ 

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 90. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
90. 372728     5 Az építőipari ágazat 

technológiai 
korszerűsítésére, 
hatékonyságának 
növelésére irányuló 
támogatás 

A) 1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő 
támogatással az építőipari kivitelezési tevékenységet, 
építési termék gyártási tevékenységet ellátó kis- és 
középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, 
főtevékenységként tervezési, mérnöki tevékenységet ellátó 
mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, 
gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló 
beruházásainak finanszírozása, mely által a vállalkozások 
hatékonysága, termelékenysége javul. 
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó 
fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan 
projektnek minősül. A támogatandó tevékenység az alábbi 
területek valamelyikéhez kapcsolódik: 
a) Építőipari tevékenység, valamint olyan tervezési, 
mérnöki műszaki tevékenység, amely az építőipari 
kivitelezési tevékenység megvalósításához 
elválaszthatatlanul kapcsolódik. 
b) Építési termékek gyártása, valamint egyéb 
feldolgozóipari tevékenység, mely az építőanyag-gyártási 
tevékenység megvalósításához elválaszthatatlanul 
kapcsolódik. 
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére kis- 
és középvállalkozások esetén legfeljebb 400 millió forint 
összegű, mikrovállalkozások esetén legfeljebb 50 millió 
forint összegű támogatás nyújtható. 
A támogatásintenzitás mértéke minden kedvezményezett 
esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül 
meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák 
függvényében. 
 

 A) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 
kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, 
főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki 
tevékenységet ellátó mikrovállalkozások, továbbá a 
pályázatok megvalósításával és, lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társaság 
B) központi költségvetési szerv 

 A) kérelem 
alapján 

B) - 

A) 
biztosítható 

B) - 

 A) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
B) - 

–  A) 
beszedési 
megbízás  

 
B) - 

– A) igénybe 
vehető; 
B) – 

– 
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3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek 
támogathatók: 
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése, 
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő 
eszközökkel, 
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
induló beruházások, 
d) információs technológia-fejlesztés, 
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések, 
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak 
megszerzésének, érvényesítésének és védelmének 
költsége, 
g) immateriális javak beszerzése, 
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás, 
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás 
j) belső, szakmai képzések támogatása. 
4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által 
megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy 
tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a 
technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai 
kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják. 
5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység 
eredménye az alábbiak legalább egyike:  
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása, 
b) jelentős teljesítménynövekedés,  
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne, 
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások 
és eljárások legalább hazai piacra vitele, 
e) magyar építési termék népszerűsítése. 
B) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

„ 
6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 92/a. sorral egészül ki: 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
92/a. 388473   9 Az egészségipari 

ágazat technológiai 
korszerűsítésére irányuló 
támogatás 

Az előirányzat célja a hazai egészségipar fejlesztése az 
egészségipari gyártók támogatása útján, stratégiai 
projektek, programok megvalósítása, továbbá a 
járványügyi vészhelyzet során felmerült importkitettség 
csökkentése érdekében.  

gazdasági társaság   kérelem 
alapján 

 

 előleg 
biztosítható 

 

egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 

- beszedési  
megbízás 

 

- - - 

„ 
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7. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 107. sora helyébe a következő sor lép: 
 (A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
107. 302891   2 Felsőoktatás speciális 

feladatai 
Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási 
intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos 
helyzetű hallgató által igénybe vehető, a tanulmányai során 
a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram 
lebonyolításához. Támogatást biztosít olyan speciális 
feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz 
rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott 
támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik 
elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is, 
amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem 
valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, 
gazdasági társaságok, szervezetek, egyesületek 
támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási szakterület 
munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt 
feladatainak végrehajtásához. 
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai 
elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs 
rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez, 
kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, 
valamint a TÁMOP 4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-
2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási 
kötelezettségeiből fakadó működési és licencköltségekhez, 
pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó 
és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, 
működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai kiadványok 
készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a TÁMOP-4.2.5-09 
és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek keretében 
fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érintett 
tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési 
feladatok ellátását.  
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, 
szakkollégiumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú 
elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási 
tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; 
szakmai programok, infrastrukturális beruházások, 
informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások 
támogatásához nyújt fedezetet. 
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár 
külföldi felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányaihoz. 
Az előirányzat fedezetet biztosít a vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint 
közérdekű célra alapított, felsőoktatási intézményt 
fenntartó vagyonkezelő alapítvány részére a vagyonkezelő 
alapítvány alapító okiratában meghatározott célok 
megvalósításának elősegítése érdekében nyújtandó 
pénzbeli vagyoni juttatás teljesítésére, költségvetési 
támogatás nyújtására.  

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

kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

előleg 
biztosítható 

egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel  

- Áh-n kívüli 
kedvezményezett 
esetén beszedési 

megbízás 

- nem - 

„ 
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2. melléklet az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez

 
 

 

 

2. melléklet a …/2020. (….) ITM rendelethez 
 

1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki: 
 

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

1 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 

6. 390217  6 HUMDA Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

Az előirányzat célja a HUMDA Magyar Autó-Motorsport 
Fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: HUMDA Zrt.). 
tulajdonosi joggyakorlása alá eső gazdasági társaságok 
tőkeemelésének rendezése. 

gazdasági társaság – – tőkeemelés 
jogcímen 

tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 

alapján  

– – HUMDA Zrt. – - 

„ 
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3. melléklet az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve

3. melléklet a …/2020. (…….) ITM rendelethez 

„1. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez 
 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 
 

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

1. Áht-
azonosító Címnév Alcímnév Jogcím-csoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre 
Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezet 

2.  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok           

3.   32 Közlekedési ágazati programok   Az előirányzat forrást biztosít a 
közlekedési infrastruktúra gazdasági 
fellendüléséhez, amelynek keretében 
az országhatárok és a megyei jogú 
városok elérhetőségének javításához, a 
gyorsforgalmi hálózatba történő 
bekötéséhez, az új fejlesztések mellett 
a már meglévő hálózat felújításához és 
működésének fenntartásához, valamint 
a közlekedési hálózat fejlesztését 
szolgáló beruházások 
megvalósításához mind a szárazföldi, 
mind a légi- és vízi közlekedés terén. 
Az előirányzat a fentiek elősegítése 
érdekében forrást biztosít 
1. a közúthálózat fenntartásával és 

működtetésével kapcsolatok  
feladatok ellátására, 

2. az útdíj rendszerek 
működtetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

3. a közúti közlekedésbiztonság 
javításával kapcsolatos és 
szakképzési feladatok ellátása 
során felmerült költségekre, 

4. a közúti közlekedéssel 
összefüggő környezetvédelmi 
feladatok ellátása során felmerült 
költségekre,  

5. a határ menti közúti fejlesztések 
előkészítésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

6. a tengelysúly-mérő rendszer 
üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

7. a kerékpáros létesítmények 
működtetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

8. a közösségi közlekedés 
összehangolásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

9. a légiszállítási szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

10. a belvízi hajózási 
alapprogrammal kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

11. a regionális repülőterek 
működésének támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

12. a határkikötők működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

13. a folyami információs 
szolgáltatások üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

1-2: gazdasági társaság 
 

3: gazdasági társaság, 
civil szervezet, egyéb 
jogi személy, központi 
költségvetési szerv 

 
4: nonprofit gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, központi 
költségvetési szerv 

 
5: gazdasági társaság 

 
6: gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó 

 
7: gazdasági társaság; 
önkormányzat  

közbeszerzési eljárás 
során nyertes 
partnerek, civil 
szervezet 
 

8: gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
költségvetési szerv, 
köztestület 

 
9: gazdasági társaság 
 
10: . Magyar 
hajólajstromban 
szereplő áruszállító és 
tolóhajók tulajdonosai, 
üzembentartói 
 
11-16: gazdasági 
társaság 
  
17: gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
önkormányzat, 
központi költségvetési 
szerv 
 
18: gazdasági társaság 
 
19: gazdasági társaság, 
központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat 
 
20: gazdasági társaság 

1-5: kérelem alapján 
 

6: kérelem alapján, 
vállalkozási/szolgáltatási 

szerződés útján 
 

7-9: kérelem alapján 
 

10: pályázat úton 
 

11: kérelem alapján 
 

12: kérelem alapján, 
közbeszerzés alapján 

 
13-14: kérelem alapján 

 
15: jogszabály alapján,  

kérelem alapján, 
 

16-18: kérelem alapján 
 

19-21: kérelem alapján, 
Korm. határozat alapján 

 
22: kérelem alapján 

 
23: - 

 
 
 
 
 
 

1-8: előleg 
biztosítható 

 
9-11: - 

 
12-22: előleg 
biztosítható 

 
23: - 

 
 
 

1-8: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítményarányos 

kifizetéssel 
 

9: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
 

10-11: egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítményarányos 
kifizetéssel 

 
12: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
 

13-16: egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítményarányos 
kifizetéssel 

 
17: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
 

18-22: egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítményarányos 
kifizetéssel 

 
23: - 

 

1-18: - 
 

19-20: nyújtható, a 
kötelezettségvállalás 

dokumentumában 
meghatározott 

határidőig 
 

21-23: - 
 
 

1-5: azonnali 
beszedési megbízás 

benyújtására 
vonatkozó 

felhatalmazó 
nyilatkozat  

(a továbbiakban: 
beszedési megbízás) 

 
6: - 

 
7-8: beszedési 

megbízás 
 

9: készfizető kezesség 
 

10-22: beszedési 
megbízás 

 
23: - 

 
 
 

- 1-18: - 
 

19: igénybe 
vehető 

 
20-23: - 

- 
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14. a zajtérképezés EU tagállami 
feladatai ellátása során felmerült 
költségekre, 

15. a légiközlekedési terep és akadály 
adatbázisainak létrehozásával és 
aktualizálásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

16. az egyedi kormánydöntésen 
alapuló közlekedési 
beruházásokkal 
kapcsolatosfeladatok ellátására, 

17. a TEN-T projektekkel 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

18. a közúthálózat felújításával 
kapcsolatosfeladatok ellátására, 

19. a Kőszeg városkörnyéki 
közösségi közlekedés 
fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

20. az intermodális csomópontok 
fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

21. a Debrecen Észak-Nyugati 
Gazdasági Övezet infrastruktúra 
kapcsolatainak javítása érdekében 
szükséges önkormányzati 
feladatokkal kapcsolatban 
felmerült költségek fedezetére  

22. a repülőterek fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 
valamint 

23. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

21: helyi 
önkormányzat 
 
22: gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat 
 
23: központi 
költségvetési szerv 
 
 

 
 

4.   34 Infokommunikációs ágazati feladatok   Az előirányzat forrást biztosít az 
információs társadalom folyamatos 
fejlesztéséhez, a digitálisan írástudók 
számának növeléséhez, a kis- és 
középvállalkozások informatizáltsági 
szintjének emeléséhez, illetve 
Magyarország teljes lakossága számára 
elérhető újgenerációs hálózatok 
kiépítéséhez és elérhetővé tételéhez, az 
iskolai sávszélesség kiépítéséhez, 
fejlesztéséhez, fenntartásához; a 
Microsoft licencek biztosításához a 
köznevelésben tanulók, illetve a 
tanárok számára, valamint nyílt 
forráskódú oktatási szoftverek 
bevezetésének támogatáshoz a 
köznevelés és felsőoktatás részére.  
Az előirányzat forrást biztosít  
1. az infokommunikációs 

szolgáltatások, és a 
konszolidációs feladat ellátására, 

2. a Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia (NIS) végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokhoz,  

3. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

1-2: költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, helyi 
önkormányzat, 
köztestület 
3: költségvetési szerv 
 
 

1-2: kérelem alapján, 
pályázat alapján 

3: - 

1-2: előleg 
biztosítható 

3: - 

1-2: egy összegben, 
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
3: - 

1-3: - 1-2: beszedési 
megbízás 

3: - 

1-3: - 1-2: igénybe 
vehető 

3: - 

- 
 

5.   35 Energetika és fenntarthatósági ágazati feladatok           

6.    1 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok  Az előirányzat forrást biztosít az 
energia-, a bányászati- és 
klímapolitikai projektek 
megvalósítására, mint  
1. az épületenergetikai pályázati 

program feladataival kapcsolatok 
költségek biztosítására, 

2. az épületenergetikával és 
energiahatékonysággal 
összefüggő feladatok ellátásával 
kapcsolatban felmerülő költségek 
fedezetésre,  

1: természetes 
személy, társasház, 
lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, egyházi 
jogi személy 
2-3: gazdasági társaság 
4: központi 
költségvetési szerv 
5: gazdasági társaság, 

1: kérelem alapján, 
pályázati úton 

2: kérelem alapján 
3-4: kérelem alapján 
5: kérelem alapján, 

pályázati úton 
6-8: kérelem alapján 

9: - 
10: kérelem alapján, 

pályázati úton 

1-12: előleg 
biztosítható 

13: - 
 
 

1-7: egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
8: egy összegben 

9-12: egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 

- 1: beszedési 
megbízás, zálogjog, 

garancia 
2-9: beszedési 

megbízás 
10: beszedési 

megbízás, zálogjog, 
garancia, kezesség, 

óvadék 
 

- 1: igénybe 
vehető 
2-4: - 

5: igénybe 
vehető 
6-8:- 

9-11: - 
12: igénybe 

vehető 
13: - 

- 
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3. az uránércbánya hosszú távú 
környezeti kárelhárításával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

4. a bányanyitási feladatok 
kiadásainak fedezetére, 

5. a LIFE Program önerő 
támogatással kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

6. a Karolina bánya külfejtési 
tájrendezésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

7. a bányabezárásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

8. a fenntartható fejlesztésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

9. az energiafelhasználási 
hatékonyság javítására,  

10. az energiahatékonyság 
javításának támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

11. a fenntartható városi buszok 
beszerzésének ösztönzésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

12. a Jedlik Terv feladatainak 
ellátására, valamint 

13. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

Magyarországon 
bejegyzett jogi 
személy, amely 
éghajlatpolitikai 
pályázata az adott 
költségvetési évben az 
Európai Unió 
Bizottságának döntése 
alapján uniós 
társfinanszírozást nyert 
el, Magyarországon 
bejegyzett jogi 
személy, amely az 
Éghajlat-politika 
alprogram keretében 
uniós támogatást 
elnyert és végrehajtás 
alatt álló projektben 
konzorciumi 
partnerként vesz részt 
6: gazdasági társaság 
7: központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
8: költségvetési szerv, 
önkormányzat 
9: gazdasági társaság 
10: természetes 
személy, társasház, 
lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, egyházi 
jogi személy 
11: helyi 
önkormányzat, 
gazdasági társaság 
12: természetes 
személy, társasház, 
lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy, köztestület, 
ügyvédi iroda, ügyvéd, 
végrehajtói iroda, 
egyéni közjegyző, 
közjegyzői iroda, 
egyéni szabadalmi 
ügyvivő, szabadalmi 
ügyvivő iroda 
13:  központi 
költségvetési szerv 

11: kérelem alapján, 
pályázati úton, Korm. 

határozat alapján 
12: kérelem alapján, 

pályázati úton 
13: - 

 
 
 

13: - 
 
 

11: beszedési 
megbízás, zálogjog, 

garancia 
12: beszedési 

megbízás, zálogjog, 
garancia, kezesség, 
óvadék, törzskönyvi 

bejegyzés 
13: - 

 

 
 
 

7.   3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-
szolgáltatások 

Az előirányzat forrást biztosít a 
termékdíjköteles termékek 
hulladékainak gyűjtéséhez és 
hasznosításához, valamint a 
kapcsolódó hulladékgazdálkodási 
fejlesztések támogatásához, lakossági 
szemléletformálási feladatok 
ellátásához; a hulladékgazdálkodási 
stratégiai célkitűzéseket meghatározó 
dokumentumokban 
meghatározottakkal összefüggő 
tervezési és fejlesztési feladatok 
ellátásához; a hulladékgazdálkodási és 
víziközműprojektek támogatásához, 
kiemelt gazdasági övezetek 
közműfejlesztéseinek 
finanszírozásához. 

1: ellátásért felelős 
vagy az ellátásért 
felelős a víziközmű-
szolgáltatóval 
együttesen 
konzorciumban, 
ellátásért felelős vagy 
az ellátásért felelős 
önkormányzatok 
konzorciuma, nonprofit 
gazdasági társaság 
2: gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
költségvetési szerv, 
helyi, megyei vagy 
nemzetiségi 

1: kérelem alapján, 
pályázati úton 

2: kérelem alapján, 
pályázati úton, 

beszerzési/közbeszerzési 
eljárással 

3: kérelem alapján, 
pályázati úton 

4-6:  kérelem alapján 
7: kérelem alapján, 

pályázati úton 
8: kérelem alapján, 
jogszabály alapján 
9: kérelem alapján, 

1-9: előleg 
biztosítható 

10: – 

1-9: egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
10: - 

– 1: beszedési megbízás 
2: beszedési 

megbízás, óvadék, 
garancia, kezesség, 

zálogjog, kötbér 
3: beszedési 

megbízás, óvadék, 
garancia, kezesség, 

zálogjog 
4-5: beszedési 

megbízás 
6: beszedési 

megbízás, garancia, 
kezesség, zálogjog, a 

BM Országos 

– 1-3: igénybe 
vehető 

4: - 
5: igénybe 

vehető 
6-7: - 

8-9: igénybe 
vehető 
10: - 

– 
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Az előirányzat forrást biztosít 
1. a Víziközművek Állami 

Rekonstrukciós Alapja 
feladatainak ellátásához, 

2. a hulladék-gazdálkodási 
feladatok támogatásával 
kapcsolatban felmerült 
költségekre, 

3. az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv 
megvalósításával összefüggő 
feladatok ellátásához, 

4. az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. 
szakmai feladatainak ellátásához,  

5. a Komárom ipari park 
víziközmű-hálózat fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátásához, 

6. a hulladékgazdálkodási 
ideiglenes közszolgáltatás 
indokolt többletköltségeinek és 
az azokhoz kapcsolódó 
kártalanítási feladatokra, 

7. a hulladéklerakási járulékból 
finanszírozott feladatok 
ellátásához, 

8. a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatók támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátásához, 

9. az illegális hulladéklerakás 
felszámolásának támogatásával 
kapcsolatban felmerült 
feladatokra, valamint  

10.  a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

önkormányzat, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy 
3: gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat, 
települési 
önkormányzat, 
önkormányzatok 
társulása,  köztestület, 
közalapítvány, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási 
feladatot ellátó 
önkormányzati 
társulás, 
hulladékgazdálkodási 
közfeladatot ellátó 
gazdálkodó szervezet 
4: gazdasági társaság 
5: ellátásért felelős 
vagy az ellátásért 
felelős a víziközmű-
szolgáltatóval 
együttesen 
konzorciumban, 
ellátásért felelős vagy 
az ellátásért felelős 
önkormányzatok 
konzorciuma, nonprofit 
gazdasági társaság 
6: gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, 
ideiglenes 
közszolgáltatási 
ellátást biztosító 
gazdálkodó szervezet, 
ideiglenes 
közszolgáltatással 
összefüggő 
kártalanításra jogosult 
gazdálkodó szervezet 
7: költségvetési szerv, 
az ideiglenes ellátásra 
kijelölt közérdekű 
szolgáltató, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, gazdasági 
társaság,  helyi 
önkormányzat, 
települési 
önkormányzat, 
hulladék-gazdálkodási 
közszolgáltatási 
feladatot ellátó 
önkormányzati 
társulás, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási 
feladatot ellátó 
gazdálkodó szervezet, 
a katasztrófavédelmi 
szerv kártalanítást 
megállapító 
határozatában foglalt 
gazdálkodó szervezet, 
köztestület 
8: hulladék-
gazdálkodási 
közszolgáltatási 
feladatot ellátó 
önkormányzati 
társulás, 

pályázati úton, Korm. 
határozat alapján 

10: – 
 
 
 
 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

esetében az Ávr. 84. § 
(1) bekezdés b) pontja 

alapján nem kerül 
biztosíték kikötésre 

7: beszedési 
megbízás, óvadék, 
garancia, kezesség, 

zálogjog 
8: beszedési 

megbízás, garancia, 
kezesség, zálogjog 

9: beszedési megbízás 
10: - 
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hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási 
feladatot ellátó 
gazdálkodó szervezet, 
a feladatellátásban 
közreműködő 
gazdálkodó 
szervezetek 
9: gazdálkodó 
szervezet, egyéni 
vállalkozó, 
költségvetési szerv, 
települési, megyei 
vagy nemzetiségi 
önkormányzat, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy 
10: központi 
költségvetési szerv 

8.   7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának 
feladatai 

Az előirányzatból támogatás 
nyújtható a következő célokra: 
- épület-energiahatékonyság növelése, 
- megújuló energia felhasználásának 
növelése, 
- távfűtő rendszerek hatékonyságának 
növelése, 
- alacsony energiafelhasználású 
épületek építésének elősegítése, 
- világítási és közvilágítási rendszerek 
energiahatékonyságot növelő 
modernizációja, 
- nyelők létesítésének elősegítése, 
- a közlekedési szektorban 
megvalósuló kibocsátás- csökkentés, 
- környezetbarát minősítéssel 
rendelkező háztartási gépekre, 
valamint elektronikai eszközökre való 
csere támogatása, amennyiben az 
költséghatékony módon igazolható 
kibocsátás csökkentést eredményez 
hosszú távra,  
- kamattámogatás, 
 - egyéb kibocsátás-csökkentési 
feladatok megvalósítása. 
Az előirányzat legfeljebb 2,5%-ig 
felhasználható az előirányzat 
kezeléséhez, működtetéséhez, 
bevételei beszedéséhez, pénzeszközei 
felhasználásának ellenőrzéséhez 
szükséges költségek fedezésére, 
illetve a bevételeinek, mint pályázati 
pénzeknek a kvótavevővel 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) lebonyolító szerv 
által, vagy egyéb szerv által – szükség 
szerint a Minisztérium igazgatási 
költségvetése részére történő 
előirányzat-átcsoportosítás útján. 
Az előirányzata Magyar 
Államkincstár által nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggő díjak, 
jutalékok fedezetére biztosít forrást. 

belföldi székhelyű 
gazdasági társaság, 
külföldi székhelyű 
vállalkozás 
magyarországi 
fióktelepe, egyéni 
vállalkozó, társasház, 
lakásszövetkezet, 
természetes személy, 
civil szervezet, 
köztestület, 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 
 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
 

– beszedési megbízás – igénybe 
vehető 

– 
 

9.   36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai           

10.    1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása   Az előirányzat forrást biztosít  
1. a lovassport projektek 

támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátárásra, 

1: gazdasági társaság, 
civil szervezet 
2: közlekedési, 
energetikai, hírközlési, 

1: kérelem alapján 
2: - 

3: kérelem alapján, 

1: előleg 
biztosítható 

2: - 

1: egy összegben 
2: számla alapján 

3-5: egy összegben 

1-4: - 
5: nyújtható a 

kötelezettségvállalás 
dokumentumában 

1: beszedési megbízás 
2: - 

3-10: beszedési 

- 1-3: - 
4: igénybe 

vehető 

- 
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2. a nemzetközi tagdíjakkal 
kapcsolatos feladatok 
támogatására, 

3. a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett 
békéltető testületek 
támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

4. a fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesületek támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

5. a gazdasági társaságok 
feladatellátásának támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására,  

6. a Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv működési támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

7. a honvédelmi törvény alapján az 
ágazat védelmi felkészítésének 
állami feladatainak támogatására, 

8. a MKIK támogatásával 
kapcsolatos költségek fedezetére, 

9. az Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
támogatására, 

10. az ÁPB-k szakmai programjainak 
támogatására, 

11. a Nemzeti beruházás ösztönzési 
célelőirányzat feladatainak 
támogatására, 

12. a Kis- és középvállalkozói 
célelőirányzat feladatainak 
támogatására, 

13.  az Ős-Dráva Program 
turistaházak fejlesztésének 
támogatására, 

14.  a Kisvárdai Várfürdő és 
környéke fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

15. a World Robot Olympiad 
megszervezésével kapcsolatos 
kiadások fedezetére, 

16. a Debreceni Észak-Nyugati 
Gazdasági Övezet 
közműfejlesztéseinek 
támogatására,  

17. a magyar találmányok külföldi 
bejelentésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

18.  a kötöttpályás járműgyártás 
fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

19. a munkavédelmi célú 
támogatások finanszírozására, 
valamint 

20.  a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

klímapolitikai és 
területfejlesztési, ipari 
és kereskedelmi és a 
Minisztérium egyéb 
szakterületeinek 
illetékességébe tartozó 
nemzetközi szervezet 
3: köztestület 
4: gazdasági társaság, 
civil szervezet 
5: gazdasági társaság 
6: Magyar 
Kereskedelmi és 
Iparkamara (szakmai 
kamara), köztestület 
7: gazdasági társaság 
8: Magyar 
Kereskedelmi és 
Iparkamara (szakmai 
kamara), köztestület 
9: gazdasági társaság 
10: gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
szakszervezet, 
szakszervezeti 
szövetség, munkáltatói 
érdekképviselet 
11-12: - 
13: gazdasági társaság, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
szakmai 
érdekképviselet, 
14: gazdasági társaság, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 
15: gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
felsőoktatási 
intézmény, egyéb jogi 
személyiségű nonprofit 
szervezet, költségvetési 
szerv 
16: helyi 
önkormányzat, 
költségvetési szerv 
17: gazdasági társaság, 
természetes személy, 
egyéni vállalkozó 
18: gazdasági társaság, 
költségvetési szerv 
19: gazdasági társaság, 
költségvetési szerv 
20: központi 
költségvetési szerv 

jogszabály alapján 
4: kérelem alapján, 

pályázati úton 
5: kérelem alapján, Korm. 

határozat alapján 
6: kérelem alapján 

7-10: kérelem alapján 
11-12: - 

13: kérelem alapján, 
pályázati úton 

14-15: kérelem alapján 
16: kérelem alapján, 

Korm. határozat alapján 
17-18: kérelem alapján 

19: pályázati úton 
 

20: - 
 
 

3-10: előleg 
biztosítható 

11-12: - 
13-16: előleg 
biztosítható 

17: - 
18-19: előleg 
biztosítható 

20: - 
 

6-8: egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
9-10: egy összegben 

11-12: - 
13-16: egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
17: egy összegben 

18-19: egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
20: - 

 
 

meghatározott 
határidőig 

6-20: - 
 

megbízás 
11-12: - 

13-17: beszedési 
megbízás 

18: beszedési 
megbízás,  

bankgarancia, 
óvadék, 

biztosítók által vállalt 
garancia vagy 

készfizető kezesség 
19: beszedési 

megbízás 
20: - 

 
 

5-14: - 
15: igénybe 

vehető 
16-20: - 

 

11.    2 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas 
rendezvények támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít  
1. a 2021. évi vadászati kiállítás 

előkészítésének és felvezető 
eseményeinek támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

2. a Lovas EB feladatainak 
támogatására, valamint  

3. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére.  

1: gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, egyéni 
vállalkozó, 
közalapítvány, kamara 
2: civil szervezet, 
gazdasági társaság 
3: központi 
költségvetési szerv 

1-2: kérelem alapján 
3: - 

 
 

1-2: előleg 
biztosítható 

3: - 
 

1-2: egy összegben 
történő kifizetéssel 

3: - 
 

- 1-2: beszedési 
megbízás 

3: - 

- - - 
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12.    3 Kormányzati szakpolitikák Az előirányzat forrást biztosít a 
kormányzati döntés-előkészítést 
megalapozó tanulmánykészítési, 
kommunikációs stratégiai tanácsadási 
feladatok, valamint a kormányzati 
szintű médiafigyelési és médiaelemzési 
szolgáltatások finanszírozásához. 
Az előirányzat forrást biztosít  
1. a kormányzati szakpolitikai 

feladatokkal ellátására, 
2. az év közben jelentkező állami 

többletfeladatok ellátására, valamint 
3. a fejezeti kezelésű előirányzattal 

összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

1: közbeszerzésen 
nyertes pályázó, illetve 
pályázók, a 
legmegfelelőbb 
ajánlatot tevő partnerek 
2: helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, egyházi 
jogi személy, térségi 
fejlesztési tanács, 
társulás, szövetkezet, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány, 
természetes személy 
3: központi 
költségvetési szerv 

1: - 
2: kérelem alapján 

3: - 
 

1: - 
2: előleg 

biztosítható 
3: - 

1: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
2: egy összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
3: - 

1: - 
2: nyújtaható a 

kötelezettségvállalás 
dokumentumában 

meghatározott 
határidőig 

3: - 

1: - 
2: beszedési megbízás 

3: - 

- - - 
 

13.    4 Kilátó Piarista Pályaorientációs és 
Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 
működtetése 

Az előirányzat forrást biztosít  
1. a Kilátó Piarista Pályaorientációs és 

Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ 
működtetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

2. a szakképzési rendszer 
átalakításával kapcsolatos feladatok 
kiadására, 

3. a Dunakeszi alap- és középfokú 
oktatási intézmények, kulturális 
központ fejlesztésének előkészítési 
feladataira, valamint 

4. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

1: egyházi jogi 
személy, civil 
szervezet, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat 
2: civil szervezet, 
központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, 
gazdasági társaság 
3: civil szervezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
4: központi 
költségvetési szerv 

1: kérelem alapján 
2: kérelem alapján, 
jogszabály alapján, 

pályázati úton 
3: kérelem alapján 

4: - 
 
 

1-3: előleg 
biztosítható 

4: - 

1-3: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
4: - 

 

– 1-3: beszedési 
megbízás 

4: - 

– 1-2: igénybe 
vehető 
3-4: - 

 

– 
 

14.   67 Felsőoktatási feladatok           

15.    1 Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít a nem 
állami fenntartású – egyházi és  
magán – felsőoktatási intézmények 
hallgatói juttatásokhoz nyújtott 
támogatásához az államilag támogatott 
képzésben részt vevő, valamint a 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott hallgatók létszáma alapján, 
a fogyatékossággal élők normatív 
támogatásához, a doktori képzésben 
résztvevő hallgatók ösztöndíjához, a 
felsőoktatási intézményekhez nem 
tartozó diákotthonok költségvetési 
támogatásához, a német anyanyelvű 
államok és Magyarország közötti 
oktatási és kutatási együttműködést 
elősegítő képzések folytatásához, 
valamint az állam által alapított 
vagyonkezelő alapítványok által 
fenntartott felsőoktatási intézmények 
működéséhez. Az előirányzat ez 
alapján forrást biztosít: 
1. a nem állami felsőoktatási 

intézmények támogatásához 
kapcsolódó feladatok ellátásra, 

2. a Közalapítvány a Budapesti Német 
Nyelvű Egyetemért támogatásához 
kapcsolódó feladatok ellátására, 

3. Vagyonkezelő alapítvány által 
fenntartott intézmény feladatainak 
támogatásával összefüggő  feladatok 
ellátására, valamint 

4. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

1: egyházi, magán- és 
alapítványi 
felsőoktatási 
intézmények, egyházi 
jogi személyek, 
valamint a 
felsőoktatási 
intézményekhez nem 
tartozó diákotthonok, 
más fejezet irányítása 
alá tartozó 
felsőoktatási 
intézmény 
2: közalapítvány 
3: alapítvány, 
felsőoktatási 
intézmény 
4: központi 
költségvetési szerv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: kérelem alapján, 
pályázati úton, 

Felsőoktatási Információs 
Rendszerből kinyerhető 

adatok alapján, 
diákotthon vagy a 

diákotthon fenntartója 
által benyújtott 

létszámjelentés alapján 
2: kérelem alapján, 

pályázati úton 
3: kérelem alapján, 

pályázati úton, 
Felsőoktatási Információs 
Rendszerből kinyerhető 

adatok alapján,  
4: - 

 
 
 
 

1- 3: előleg 
biztosítható  

4: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3: egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
4: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 

1- 3: beszedési 
megbízás  

4: - 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – – 
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16.    2 Felsőoktatás speciális feladatai A fejezeti kezelésű előirányzat a 
következő ösztöndíjazási, felsőoktatási, 
kutatási, kutatásfejlesztési és 
innovációs feladatok ellátásához, 
programok megvalósításához nyújt 
fedezetet: 
1. felsőoktatás speciális feladatainak 

ellátása, 
2. felsőoktatási Struktúraátalakítási 

Alapjához kapcsolódó feladatok 
ellátása, 

3. felsőoktatási kiválósági programok 
támogatásához kapcsolódó feladatok 
ellátása,  

4. kiválósági Programok 
támogatásához kapcsolódó feladatok 
ellátása, 

5. ELI-ALPS lézeres kutatóközpont 
támogatásához kapcsolódó  
feladatok ellátása, 

6. Szegedi Tudományegyetem 
infrastrukturális fejlesztéséhez 
kapcsolódó feladatok ellátása, 

7. Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem (Zeneakadémia) történeti 
orgonáinak restaurálásához 
kapcsolódó feladatok ellátása, 

8. MOME Campus - Kreatív 
Innovációs és Tudáspark 
kialakításához kapcsolódó  feladatok 
ellátása, valamint 

9. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére.  

 

1: központi 
költségvetési szerv, 
országos szakértői 
testület, jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, civil 
szervezet, köztestület, 
közalapítvány, nem 
állami felsőoktatási 
intézmény, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, gazdasági 
társaság 
2: állami felsőoktatási 
intézmények 
3: gazdasági társaság, 
felsőoktatási 
intézmény, központi 
költségvetési szerv 
4: központi 
költségvetési szerv, 
felsőoktatási 
intézmény, MTA 
kutatóintézet,  kutatási 
tevékenységet végző 
szervezet, állami vagy 
nem állami fenntartású 
kutatóintézet, állam 
által létrehozott 
alapítvány által 
fenntartott 
felsőoktatási 
intézmény és 
kutatóintézet 
5:  gazdasági társaság, 
felsőoktatási 
intézmény 
6-7: központi 
költségvetési szerv 
8: állam által 
létrehozott alapítvány 
által fenntartott 
felsőoktatási 
intézmény  
9: központi 
költségvetési szerv 

1-4: kérelem alapján, 
pályázati úton 

5-8: kérelem alapján  
9: - 

1-8: előleg 
biztosítható 

9: - 

1-6: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel  
7: egy összegben 
8: egy összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel  
9: -  

 

– 1:  államháztartáson 
kívüli 

kedvezményezett 
esetén beszedési 

megbízás 
2: - 

3-4: beszedési 
megbízás 

5: államháztartáson 
kívüli 

kedvezményezett 
esetén beszedési 

megbízás 
6-7: -  

8: beszedési megbízás 
9: - 

1-2: - 
 

3-4: Nemzeti 
Kutatási, 

Fejlesztési és 
Innovációs 

Hivatal  
5-9: - 

– – 
 

17.    4 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi 
Tudományegyetemen 

Az előirányzat fedezet biztosít  
1. a Francia Egyetem kialakításának 
megvalósításához, valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal 

összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

1: állami felsőoktatási 
intézmény 
2:  központi 
költségvetési szerv 

1: kérelem alapján 
2: -  

 

1: előleg 
biztosítható 

2: - 

1: egy összegben 
2: -  

 

– – – 
 

– – 
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18.    7 Nemzetközi, európai uniós és határon túli 
felsőoktatási feladatok, programok támogatása 

Az előirányzat a következő 
felsőoktatási feladatok ellátásához, 
programok megvalósításához biztosít 
forrást: 
1. határon túli felsőoktatási feladatok 

támogatásához kapcsolódó feladatok 
ellátása, 

2. nemzetközi kétoldalú oktatási és 
képzési programokhoz kapcsolódó 
feladatok ellátása, 

3. Európai Uniós és nemzetközi 
oktatási és képzési programokhoz 
kapcsolódó feladatok ellátása, 
valamint 

4. a fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére.  

 

1-2: közalapítvány, 
civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, köz- 
és felsőoktatási 
intézmény, köztestület, 
egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
természetes személy, 
határon túli egyesület, 
határon túli szervezet, 
határon túli intézmény, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
határon túli és 
magyarországi köz- és 
felsőoktatási 
intézmények, határon 
túli egyházi jogi 
személy és 
intézménye, központi 
költségvetési szerv 
3: költségvetési szerv, 
Tempus Közalapítvány 
4: központi 
költségvetési szerv 

1-3: kérelem alapján, 
pályázati úton  

4: - 

1-3: előleg 
biztosítható 

4: - 

1-3: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel  
4: – 

 

– 
 

1-3: nem határon túli 
államháztartáson 
kívüli szervezet: 

beszedési megbízás 
4: - 

– 1: igénybe 
vehető 
2-4: - 

- 
 

19.    12 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum 
létrehozása 

Az előirányzat fedezet biztosít  
1. a Mórahalmi Komplex Fejlesztő 

Centrum létrehozására, valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal 

összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

1: helyi önkormányzat 
2: központi 
költségvetési szerv 

1: kérelem alapján 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 

2: - 

1: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
2: - 

– 1: beszedési megbízás 
2: - 

– – – 
 

” 
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4. melléklet a ……/2020. (…..) ITM rendelethez 

„2. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez 

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok feladatterve 
 
 

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

1. Áht-
azonosító Címnév Alcímnév Jogcím-csoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre 
Támogatás biztosításának 

módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2.  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok           

3.   6 Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

          

4.    1 Közlekedési fejlesztések           

5.     1 Közúti fejlesztések Az előirányzat forrást biztosít a 
közúthálózat és a hozzá kapcsolódó 
infrastruktúra tervezéséhez, 
fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, 
felújításához, átalakításához, 
továbbá a városi közúti 
közlekedésfejlesztési projektek 
megvalósításához. Magyarország 
gazdaságfejlesztési célkitűzéseit 
figyelembe véve az alábbi 
feladatokra biztosít forrást: 
1. Kiemelt közúti projektekkel 

kapcsolatos feladatok ellátására 
2. Városi közúti projektekkel 

kapcsolatos feladatok ellátására 
3. Gazdaságfejlesztési célokhoz 

kapcsolódó közútfejlesztésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátására 

4. Kiemelt közúti beruházásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására 

5. A fejezeti kezelésű 
előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és 
jutalékok fedezetére 

1-4: gazdasági társaság 
5: központi 
költségvetési szerv 

1-4: kérelem alapján 
5: - 

1-4: előleg 
biztosítható 

5: - 

1-4. egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel  
5: - 

– 1-4: beszedési 
megbízás 

5: - 
 
 

– – – 
 

6.     2 Vasúti fejlesztések Az előirányzat forrást biztosít a 
vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó 
infrastruktúra tervezéséhez, 
fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, 
felújításához, átalakításához. A 
rendelkezésre álló forrásból az alábbi 
feladatok valósulnak meg: 
1. Keskeny nyomtávú vasúti 

fejlesztésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátása 

2. Vasúthálózat fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátása 

3. Budapest-Belgrád vasútvonal 
magyarországi szakaszának 
felújításával kapcsolatos 
feladatok ellátása 

4. Vasúti személyszállítási 
gördülőállomány fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátása 

5. A fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére  

1: helyi önkormányzat, 
gazdasági társaság 
2: gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat 
3-4: gazdasági társaság 
5: központi 
költségvetési szerv 

1-3: kérelem alapján 
4: Korm. határozat, 

kérelem alapján  
5: - 

1-4: előleg 
biztosítható 

5: - 

1-4: egy összegben 
részletekben  

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
5: - 

1-3: - 
4: nyújtható a 

kötelezettségvállalás 
dokumentumában 

meghatározott 
határidőig  

5: - 

1-3: beszedési 
megbízás;  

az Ávr. 84. § (1) 
bekezdés g) pontja 
értelmében a MÁV 

Zrt. mentesül  a 
biztosíték adási 

kötelezettség alól 
4: az Ávr. 84. § (1) 
bekezdés g) pontja 
értelmében a MÁV 

START Zrt.. 
mentesül  a biztosíték 

adási kötelezettség 
alól 
5: - 

 

– – – 
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7.     3 Kerékpáros 
fejlesztések 

Az előirányzat a kerékpározás 
növekvő népszerűségére és 
fenntarthatósági, klímavédelmi, 
turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá 
egészségügyi szempontokra 
tekintettel támogatja a kerékpáros 
útvonalak fejlesztését a kiemelt 
kerékpáros útvonalak fejlesztésének 
finanszírozásáról szóló 1731/2018. 
(XII. 18.) Korm. határozat alapján. 
Az előirányzat forrást biztosít az 
országos turisztikai és a térségi 
kerékpárutak fejlesztésére, továbbá a 
kerékpárutak tervezésére és építését 
szabályozó műszaki előírások, 
szabványok és útmutatók 
elkészítésére, a kerékpáros 
infrastruktúra-fejlesztésére, valamint 
a kerékpáros hálózat nyilvántartására 
szolgáló térinformatikai rendszer 
(KENYI) fejlesztésére. Az 
előirányzat fedezetet nyújt  
1. a kerékpáros létesítmények 

fejlesztése feladatra, valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal 

összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékokra 

1: gazdasági társaság, 
civil szervezet 
települési 
önkormányzat, megyei 
önkormányzat, 
központi költségvetési 
szerv 
2: központi 
költségvetési szerv 

1: kérelem alapján, 
pályázat útján 

2: -  

1: előleg 
biztosítható 

2: - 

1: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
2: - 

– 1: beszedési megbízás 
2: - 

– – – 
 

8.     4 Kiemelt társadalmi 
igényeken alapuló 
közútfejlesztések 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
kiemelt társadalmi igényeken alapuló 
közútfejlesztési projektek 
megvalósításához. 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 

– beszedési megbízás – – – 
 

9.    2 Gazdaságfejlesztési feladatok           

10.   
  

1 Autó-motorsport 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 
HUNGARORING Sport Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Stratégiai 
Fejlesztési Programjának 
előkészítéséhez szükséges 
intézkedésekről és a Formula-1 
Világbajnokság Magyar Nagydíj 
megrendezésének 2027-ig történő 
meghosszabbításával kapcsolatos 
kormányzati szerepvállalásról szóló 
1398/2020. (VII.15.) Korm. határozat 
alapján a Hungaroring Sport Zrt.-t 
terhelő rendezői jogdíjjal egyező 
összegű támogatás nyújtásához, a 
rendezvények technikai feltételeit 
biztosító kiadások támogatásához, a 
rendezvényekhez és a Hungaroring 
Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési 
Programján túli egyéb beruházások 
és fejlesztések megvalósításához, 
valamint a Gyorsaságimotoros-
világbajnokság (MotoGP) 
Magyarországon történő 
megrendezéséhez, népszerűsítéséhez, 
a nemzeti autó-motorsport 
fejlesztéséhez teszt- és versenypályák 
építésével, a magyar mérnöki 
képzések támogatásával, mely 
feladatok támogatása térség- és 
gazdaságfejlesztési célokat is szolgál 
a szakpolitikai stratégia 
kialakításának igénye mellett. 
Az előirányzat forrást biztosít: 
1. A Hungaroring Sport Zrt. 

támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására 

2. A Motorsporthoz kapcsolódó 
feladatok ellátására 

 
 

1: gazdasági társaság, 
civil szervezet 
2: gazdasági társaság, 
önkormányzat, civil 
szervezet, költségvetési 
szerv 
3: központi 
költségvetési szerv 

1-2: Korm. határozat 
alapján, kérelem alapján 

3: - 

1-2: előleg 
biztosítható 

3: - 

1-2: egy összegben 
részletekben 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
3: - 

– 1-2: beszedési 
megbízás 

3: - 

– – – 
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3. A fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére  

11.     2 Gazdaságfejlesztési 
programok 

Az előirányzat fedezetet nyújt a  
Széchenyi Kártya Program részeként 
működő hitelkonstrukciókhoz 
kapcsolódó támogatásokra; a 
pénzügyi intézmények, valamint a 
hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény hatálya alá nem 
tartozó, de annak 9. § (4) bekezdése 
alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen 
belül az Országos Mikrohitel Alapból 
pénzkölcsön nyújtását illetve 
mikrohitelezési tevékenységet végző 
megyei és fővárosi 
vállalkozásfejlesztési alapítványok 
(ezen előirányzat esetén a 
továbbiakban együttesen: pénzügyi 
intézmények) által a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint 
nagyvállalatok részére nyújtott 
hitelek vagy hitelkiváltások 
kölcsönösszegére a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. által vállalt 
készfizető kezesség díjának részbeni 
állami támogatásához; egyes 
területfejlesztési és területrendezési 
szakmai feladatok megvalósításához; 
beszállító-fejlesztési komplex 
program keretében a magyar 
vállalkozások versenyképességének 
növeléséhez technológiafejlesztő, 
kapacitásbővítő, modern ipar 4.0-
technológiákat megvalósító, 
innovációs, képzési, kutatás- és 
szervezetfejlesztési programok 
megvalósításán keresztül; az 
egységes szabványok kialakításához; 
a hazai ipar fejlesztéséhez az ipar 
intelligens eszközökre épülő 
digitalizációs átalakulásán keresztül, 
valamint ipari beruházásokhoz, 
amelyek hosszútávon Magyarország 
versenyképességének növekedését 
eredményezik. Az előirányzat forrást 
biztosít   
1. A gazdaságfejlesztést szolgáló 

célelőirányzattal összefüggő 
feladatok ellátására 

2. Intézményi kezességi 
díjtámogatásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátására 

3. Hazai fejlesztési programok 
célelőirányzattal összefüggő 
feladatok ellátására 

4. Balaton fejlesztési feladatok 
támogatásával összefüggő 
feladatok ellátására 

5. Beszállítói-fejlesztési 
Programmal kapcsolatos 
feladatok ellátására 

6. Nemzetközi szabványosítási 
feladatok fedezetére 

7. Irinyi Terv iparstratégiai 
támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására 

8. Ipar 4.0. programmal 
kapcsolatos feladatok ellátására 

9. Az építőipari ágazat technológiai 
korszerűsítésére, 

1: A kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük 
támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. 
törvény  
(a továbbiakban: kkv-
törvény) szerint  
mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak 
minősülő a kkv-
törvény 19. §  
5. pontjában 
meghatározott 
vállalkozások, 
amennyiben a 
kamattámogatás, 
kezelési 
költségtámogatás, 
egyéb 
költségtámogatás és 
kezességi díjtámogatás 
iránti hiteligénylő lap 
benyújtásának 
időpontjában nincs 
esedékessé vált és meg 
nem fizetett 
köztartozása, és 
adósként vagy 
adóstársként nem áll a 
természetes személyek 
adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. 
törvény  
(a továbbiakban: 
Aretv.) szerinti 
adósságrendezési 
eljárás hatálya alatt, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
 
2: A kezességi 
díjtámogatás 
kedvezményezettje a 
Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
készfizető 
kezességvállalási 
szolgáltatását igénybe 
vevő mikro-, kis- és 
középvállalkozás vagy 
olyan nagyvállalat 
lehet, amely tőkéjének 
vagy szavazati 
jogainak közvetlenül 
vagy közvetve egy 
állami szerv egyedi 
vagy több állami szerv 
együttes tulajdonában 
és ellenőrzése alatt álló 
része nem érheti el a 
25%-ot (ezen 
előirányzat esetén a 
továbbiakban 
együttesen: 
vállalkozás).  
A kezességi 
díjtámogatás 
kedvezményezettje 

1: A vállalkozásoknak 
nyújtott 

hitelszerződésekhez 
biztosított 

kamattámogatás, a 
kezelési 

költségtámogatás, az 
egyéb, pénzügyi 
intézmény által 
megelőlegezett 

költségtámogatás és a 
kezességvállaló 

intézmények által 
felszámított készfizető 

kezességvállalási díjhoz 
kapcsolódó kezességi 

díjtámogatás csoportos 
támogatói okirat 

kiállítása, és a Kormány 
honlapján, a 

kedvezményezett nevére, 
székhelyére és az 

elméleti maximális 
támogatás összegére 

vonatkozó 
adattartalommal, 
havonkénti, vagy 

negyedévi bontásban 
való közzététele alapján a 

hitelszerződés 
hatálybalépésének 

napjától illeti meg a 
kedvezményezettet.  
A támogatói okirat 

közzététele a támogatói 
okirat kedvezményezettel 
való közlésének minősül. 
A pénzügyi intézmény a 

támogatásra való 
jogosultság fennállása 

esetén a 
kedvezményezettől csak 

a kamatnak, kezelési 
költségnek, egyéb 
költségnek csak a 

támogatással csökkentett 
részét szedi be. A 

különbözetet a támogató 
a pénzügyi intézménynek 

a KAVOSZ Pénzügyi 
Szolgáltatásokat 

Közvetítő Zártkörűen 
működő 

Részvénytársaság  
(a továbbiakban: 

KAVOSZ Zrt.) – mint az 
előirányzat 

felhasználásában 
közreműködői 

feladatokat ellátó 
szervezet, amely a 

Konstrukciók 
lebonyolítása és 

működtetése során ellátja 
a Széchenyi Kártya 
Programon belül a 

támogató jóváhagyásával 
kiadott, a Konstrukciók 

részletes szabályait 

1-2: - 
3-10: előleg 
biztosítható 

11: -  

1-7: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
8: egy összegben 

történő kifizetéssel 
9-10: egy összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
11: - 

 

– 1-2: A pénzügyi 
intézmény a támogató 

megbízásából a 
támogatás Áht. 53/A. 

§ (2) bekezdése 
szerinti összegével 

megterhelheti a 
kedvezményezettnek 

a pénzügyi 
intézménynél vezetett 

számláját 
3-4: beszedési 

megbízás 
5: beszedési 

megbízás, pénzügyi 
intézmény vagy 

biztosító által vállalt 
készfizető kezesség 

vagy óvadék, 
zálogjog, végső 

kedvezményezett 
esetében beszedési 
megbízás; pénzügyi 

intézmény vagy 
biztosító által vállalt 
garancia; pénzügyi 

intézmény vagy 
biztosító által vállalt 
készfizető kezesség, 

vagy óvadék, 
zálogjog 

6: beszedési megbízás 
7: beszedési 

megbízás; végső 
kedvezményezett 

esetében a beszedési 
megbízás 
mellett: 

pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által 

vállalt garancia, 
pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által 
vállalt készfizető 
kezesség, vagy 

óvadék 
8: beszedési megbízás  

biztosító vagy 
pénzügyi intézmény 
által vállalt garancia 

 biztosító vagy 
pénzügyi intézmény 

által vállalt készfizető 
kezesség, 
óvadék 

9: beszedési megbízás 
10: beszedési 

megbízás 
11: - 

 
 

– 1- 2: 
igénybe 
vehető 
3-4: – 

5: igénybe 
vehető 

6: - 
7-9: igénybe 

vehető 
10-11: - 

– 
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hatékonyságának növelésére 
irányuló támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására 

10. Záhony logisztikai és ipari 
övezettel kapcsolatos feladatok 
ellátására 

11. A fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére  

 

kizárólag olyan 
vállalkozás lehet, 
amelynek a támogatási 
igény benyújtásának 
időpontjában nincs 
esedékessé vált és meg 
nem fizetett 
köztartozása és 
adósként vagy 
adóstársként nem áll az 
Aretv. szerinti 
adósságrendezési 
eljárás hatálya alatt. A 
kifizetés teljesítése a 
kedvezményezett 
vállalkozással 
szerződéses 
jogviszonyban álló és a 
kedvezményezett 
vállalkozás részére a 
díjtámogatást 
megelőlegező pénzügyi 
intézmény részére 
történik. A támogatás 
biztosítása a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. által 
a támogató részére 
megküldött jelentések 
alapján kiállított 
csoportos támogatói 
okirat útján történik. 
3: helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, egyházi 
jogi személy, térségi 
fejlesztési tanács, 
társulás, szövetkezet, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány 
4: Térségi fejlesztési 
tanács, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, egyházi 
jogi személy, társulás, 
szövetkezet, gazdasági 
társaság, közalapítvány 
5: mikro-, kis- és 
középvállalkozás, 
nagyvállalat, gazdasági 
társaság, egyéni cég, 
szövetkezet, európai 
részvénytársaság, 
európai szövetkezet 
6: Magyar 
Szabványügyi Testület 
(köztestület) 
7: gazdasági társaság, 
egyéni cég, 
szövetkezet, európai 
részvénytársaság, 
európai szövetkezet 
8: gazdasági társaság 
felsőoktatási 
intézmény, államilag 
elismert szakképző 
iskolának minősülő 
köznevelési intézmény, 
a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről 
és innovációról 2014. 
évi LXXVI. törvény. 
szerinti kutatóhely 

tartalmazó, a KAVOSZ 
Zrt. honlapján közzétett, 

mindenkor hatályos 
Üzletszabályzatban 

meghatározott 
feladatokat – részére 
benyújtott beszámoló 

alapján fizeti meg 
legkésőbb a 

kamattámogatással, 
kezelési 

költségtámogatással, 
egyéb 

költségtámogatással és 
kezességi díjtámogatással 

érintett időszak leteltét 
követő hatodik hónap 

utolsó napjáig. 
2: A kezességi 

díjtámogatás a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt-vel 

megkötött egyedi 
közreműködői 
megállapodás 

mellékletében rögzített 
jogosultsági feltételek 

fennállása esetén a 
kezességvállalási 

szerződés 
hatálybalépésének 

napjától annak bármely 
okból történő 

megszűnéséig illeti meg 
a kedvezményezettet 
3-4: kérelem alapján, 

pályázati úton 
5-10: kérelem alapján 

11: -  
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9: a kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük 
támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. 
törvény szerinti kis- és 
középvállalkozások, 
továbbá 1-9 fő 
létszámú, 
főtevékenységként 
tervezési, egyéb 
mérnöki tevékenységet 
ellátó 
mikrovállalkozások, 
továbbá a pályázatok 
megvalósításával és, 
lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat 
ellátó gazdasági 
társaság 
10: gazdasági társaság, 
önkormányzat 
11: központi 
költségvetési szerv 

12.     3 Térségi fejlesztési 
feladatok 

Az előirányzat forrást biztosít a 
tervezett térségi fejlesztések 
megvalósításához, melyek 
legfontosabb célkitűzései az érintett 
területek népességmegtartó erejének 
növelése, infrastrukturális, gazdasági 
és kulturális fejlesztése, továbbá 
versenyképességének erősítése. Az 
előirányzat forrást biztosít: 
1. A gödi ipari-innovációs 

fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
ellátására 

2. Debrecen 2030 fejlesztési 
koncepció pénzügyi támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására 

3. A fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére 

1: gazdasági társaság 
2: helyi önkormányzat, 
gazdasági társaság 
3: központi 
költségvetési szerv 

1-2: Korm. határozat 
alapján, kérelem alapján 

3: - 

1-2: előleg 
biztosítható 

3: - 
 

1-2: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
3: - 

 

– 1-2: beszedési 
megbízás 

3: - 

– – – 

13.    3 Energia- és klímapolitikai modernizációs 
rendszer   

Az előirányzat forrást biztosít az 
üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről 
szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 
30. pontja szerinti üvegházhatású 
gázok kibocsátás-csökkentésére, azok 
megkötésére. Az éghajlatváltozás 
hatásaihoz történő alkalmazkodásra 
irányuló nemzetközi együttműködés 
keretében teljesíthető kifizetés 
elektromobilitási, 
energiahatékonysági, innovációs, és 
egyéb fenntarthatósági 
fejlesztésekhez, beruházásokhoz, 
intézkedésekhez, kutatásokhoz és 
szemléletformálási tevékenységekhez 
az energiahatékonyság, a közlekedés 
zöldítése, az újrahasznosítás 
jegyében. 
Az előirányzat forrást biztosít 
1. Az Energia- és klímapolitikai 

modernizációs rendszerrel 
kapcsolatos feladatokra, valamint  

2 A fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére 

1: természetes személy, 
belföldi székhelyű 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, civil 
szervezet, köztestület, 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
társasház, 
lakásszövetkezet és 
külföldi székhelyű 
vállalkozás 
magyarországi 
fióktelepe, nemzetközi 
szervezet, helyi 
önkormányzat 
2: központi 
költségvetési szerv 
 

1: kérelem alapján, 
pályázati úton, Korm. 

határozat alapján 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 

2: - 
 

1: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
2: - 

 

1: nyújtható a 
kötelezettségvállalás 

dokumentumában 
meghatározott 

határidőig 
2: - 

 

1: beszedési 
megbízás, zálogjog, 

garancia 
2: - 

 

– 1: igénybe 
vehető 

2: - 

– 
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14.    4 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok Az előirányzat forrást biztosít az 
egyes PPP konstrukcióban 
megvalósult felsőoktatási 
létesítményekkel kapcsolatos 
intézkedések megtételéről szóló 
1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat 
alapján az állami felsőoktatási 
intézmények PPP beruházásaihoz 
kapcsolódó kiváltási feladatok 
megvalósításához, melyek 
legfontosabb célja a PPP 
konstrukciókkal kapcsolatos 
kötelezettségek megszüntetése vagy 
csökkentése, valamint a felsőoktatási 
intézményeknél kialakult 
finanszírozási nehézségek 
megoldása. 
Az előirányzat forrást biztosít 
1. A felsőoktatási 

vagyongazdálkodási feladatok 
ellátására 

2. A fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére  

1: központi 
költségvetési szerv, 
állam által alapított 
vagyonkezelő 
alapítvány, valamint az 
általa fenntartott 
felsőoktatási intézmény 
2: központi 
költségvetési szerv 
 

1: kérelem alapján 
2: - 

 

1: előleg 
biztosítható 

2: - 

1: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
2: - 

– 1: beszedési megbízás 
2: - 

– – – 

15.    5 Állami szakképző intézmények szakképzésről 
szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek 
kiegészítő finanszírozása   

Az előirányzat a szakképzési 
centrumok és más, állami szakképző 
intézmények a szakképzésről szóló 
2019. évi LXXX. törvény szerinti 
közfeladat ellátásának (nem nappali 
rendszerben folyó ingyenes képzések 
az első és második szakma, valamint 
egy szakképesítés megszerzése 
érdekében) stabil 
finanszírozhatóságát biztosítja.  
Az előirányzat forrást biztosít 
1. Az állami szakképző intézmények 

szakképzésről szóló törvény 
szerinti ingyenes képzéseinek 
kiegészítő finanszírozására 

2. A fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére  

1-2: központi 
költségvetési szerv 
 

1: jogszabály alapján, 
kérelem alapján 

2: - 

1: előleg 
biztosítható 

2: -  

1: egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 

kifizetéssel 
2: - 

– – 1: Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 

Hivatal 
2: - 

– – 

” 
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 60/2020. (XII. 30.) ITM rendelete
a Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló 
együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés 
szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá az üvegházhatású 
gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról 
szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007.  évi LX.  törvény 14.  § (6)  bekezdés a) és b)  pontjában, 14.  § (7)  bekezdésében, továbbá az  üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló  
2012. évi CCXVII. törvény 39. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  2.  § és a 3.  § tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében 
megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, 
valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló 
együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a  hitelesítés 
szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási 
díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása

2. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és 
felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet (a  továbbiakban: 80/2012. NFM rendelet) a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni
a) tevékenységi szintről szóló éves jelentés,
b) új belépő és új létesítményrész kérelem,
c) beolvadás és kiválás bejelentésére vonatkozó jelentés,
d) Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket megalapozó adatszolgáltatás,
e) nyomonkövetési módszertani terv módosítására irányuló kérelmek
elbírálására vonatkozó eljárásért.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele.”

3. §  A 80/2012. NFM rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. §  A 80/2012. NFM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „1. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdésében és az 1/A. § 

(1) bekezdésében” szöveg,
b) 6/A.  § (1)  bekezdésében az  „Az Éhvt. 10/C.  §-a” szövegrész helyébe az  „Az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.  évi LX.  törvény  
(a továbbiakban: Éhvt.) 10/C.  §-a” szöveg, valamint az  „átutalási megbízással” szövegrész helyébe 
az „átutalással” szöveg,

c) 6/A. § (3) bekezdésében a „díjbekérőt” szövegrész helyébe az „egyenlegértesítőt” szöveg,
d) 6/A. § (5) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság a” szöveg
lép.
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5. §  Hatályát veszti a 80/2012. NFM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 5. §-a,
c) 6. §-a,
d) 6/A. § (1) bekezdésében az „ezer forintra kerekítve” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 31-én lép hatályba.
 (2) A 4. § b)–d) pontja és az 5. § a), c) és d) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2–3. §, a 4. § a) pontja és az 1. melléklet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

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

1. melléklet a 60/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

A térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására irányuló hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 
díj mértéke

A B

1. Hatósági eljárások megnevezése
Igazgatási szolgáltatások díj 

mértéke (forint)

2. Tevékenységi szintről szóló éves jelentés elbírálása 164 000

3. Új belépő és új létesítményrész kérelem elbírálása 261 000

4. Beolvadás és kiválás bejelentésére vonatkozó jelentés elbírálása 220 000

5. Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket megalapozó adatszolgáltatás elbírálása 220 000

6. Nyomonkövetési módszertani terv módosítására irányuló kérelmek elbírálása 100 000
”

A pénzügyminiszter 16/2020. (XII. 30.) PM rendelete
a törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki 
követelményeiről

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (3)  bekezdés 9.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  adatgazda csoport: a törzsadat-nyilvántartás adatgazdai feladatait ellátó felhasználói kör,
2.  azonosító adatok: mindazon adatok, amelyek lehetőséget teremtenek a törzsadat-nyilvántartásban szereplő 

partnerek egyértelmű azonosítására, ugyanakkor egyedi ügyekre vonatkozó ügyviteli információt nem 
hordoznak,

3.  érintett személy: a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
érintett,
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4.  felhasználó: a törzsadat-nyilvántartásban adatkezelést végző természetes személy,
5.  kapcsolati adat: partnerek egymás közötti kapcsolatára vonatkozó adatok,
6.  partner: a törzsadat-nyilvántartásban szereplő természetes és nem természetes személy,
7.  szakrendszer: olyan hardver és szoftver elemekből álló, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvény 1.  § 16.  pontjában meghatározott elektronikus 
információs rendszer, amely egy adott szakigazgatási feladatra jellemző, speciális szakmai folyamatokkal 
összefüggő nyilvántartási, ügyintézési tevékenységek végrehajtásához nyújt elektronikus támogatást.

2. § (1) A  Magyar Állam Kincstár (a  továbbiakban: Kincstár) az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 106/G.  § 
(1) bekezdésében meghatározott törzsadat-nyilvántartást az e  rendelet szerinti törzsadat-nyilvántartó informatikai 
rendszerben működteti (a továbbiakban: törzsadat-nyilvántartó rendszer).

 (2) A Kincstár az 1. mellékletben meghatározott minimum követelményeket biztosítja a felhasználói munkaállomások 
számára a törzsadat-nyilvántartó rendszer használatához.

3. § (1) A  törzsadat-nyilvántartó rendszerhez olyan, a  Kincstár által működtetett szakrendszerek csatlakoztathatók 
(a  továbbiakban: csatlakoztatott szakrendszer), amelyekben jogszabályi felhatalmazás alapján olyan adatkezelést 
szükséges végezni, amely adatokat részben vagy egészben a törzsadat-nyilvántartó rendszer tartalmazza.

 (2) A  törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy a  törzsadat-nyilvántartás adattartalmának biztosítása 
érdekében – a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon keresztül – közhiteles nyilvántartásokkal adatkapcsolatot 
teremthessen.

4. § (1) A  törzsadat-nyilvántartásban kezelt adatokhoz való hozzáférést az  adatkezelési jogosultság meghatározásával 
kell szabályozni. A  felhasználó és a  csatlakoztatott szakrendszer csak a  számára meghatározott és kiosztott 
jogosultságnak megfelelő adatok kezelését végezheti.

 (2) A  felhasználó esetében az  adatkezelési jogosultságot a  felhasználó által ellátandó feladata elvégzéséhez, törvény 
által biztosított adatkezeléshez kell igazítani.

 (3) Az  adatokat a  csatlakoztatott szakrendszer esetében a  csatlakoztatott szakrendszerhez, törvény alapján beállított 
adatkezelési jogosultságnak megfelelően, zárt rendszerben kell közlekedtetni a  törzsadat-nyilvántartó rendszer és 
a csatlakoztatott szakrendszer között.

 (4) A  törzsadat-nyilvántartás vezetése során az  adatkezelési jogosultsággal kell biztosítani, hogy a  törzsadat-
nyilvántartásban és a  csatlakoztatott szakrendszerekben kezelt adatok ne legyenek összekapcsolhatók 
a szakrendszerre vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túlmenően, illetve az adatokhoz sem üzemszerű működés, 
sem incidens esetén ne lehessen teljeskörűen hozzáférni.

5. § (1) Az adatgazda csoport a törzsadat-nyilvántartásban szereplő adatokon közvetlenül, a törzsadat-nyilvántartó rendszer 
felületén keresztül végezhet adatkezelést az adatminőség fenntartása és javítása céljából a 4. § szerinti adatkezelési 
jogosultságának megfelelően.

 (2) Az  adatgazda csoport feladata a  törzsadat-nyilvántartásban keletkező ellentmondások, duplikációk kiszűrése, 
illetve javítások iránti intézkedések megtétele, valamint az  érintett személy jogainak gyakorlásakor felmerülő 
adatkezelések végrehajtása.

 (3) A  törzsadat-nyilvántartó rendszer a  csatlakoztatott szakrendszer számára a  törzsadat-nyilvántartásban kezelt 
adatokon a 2. mellékletben szereplő szolgáltatások igénybevételével biztosítja az adatkezelést.

 (4) Az adatgazda csoporton kívüli felhasználó közvetlenül a törzsadat-nyilvántartó rendszer felületén keresztül jogosult 
lekérdezni az adatokat a 4. § szerinti adatkezelési jogosultságának megfelelően.

6. § (1) A törzsadat-nyilvántartás számára a következő nyilvántartások szolgáltatják az adatokat:
a) a  Kincstár által vezetett közhiteles nyilvántartások, valamint egyéb, nem a  Kincstár által vezetett közhiteles 

nyilvántartások,
b) a Kincstár által vezetett nem közhiteles nyilvántartások.

 (2) A  törzsadat-nyilvántartásba a  Kincstár által vezetett nem közhiteles nyilvántartásokból származó adatok 
a csatlakoztatott szakrendszer útján kerülnek be.

 (3) Ha a  Kincstár közfeladatának ellátásához szükséges partneradatok nem állnak rendelkezésre az  (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti nyilvántartásokban, az adatgazda csoport eseti adatrögzítést végezhet, amennyiben rendelkezésre 
áll az adatrögzítés igazolására szolgáló okirat.
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7. §  A törzsadat-nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az  abban szereplő adatok naprakészen tartása a  közhiteles 
nyilvántartásokban történő frissítések automatikus feldolgozásával, valamint a  nem közhiteles nyilvántartásokból 
származó adatok tekintetében a  törzsadat-nyilvántartás részére történő automatikus átadásával valósuljon 
meg. A  törzsadat-nyilvántartás működtetése során a  közhiteles és a  nem közhiteles nyilvántartásokból történő 
automatikus adatátvételek gyakorisága a kincstári feladatellátás intenzitásától függ.

8. § (1) A törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem közhiteles nyilvántartásokból származó adatok 
tekintetében mind a törzsadat-nyilvántartó rendszer felületén, mind a csatlakoztatott szakrendszer útján lehetőség 
legyen a partner és kapcsolati adatok módosítására.

 (2) A törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy az (1) bekezdés szerinti adatmódosítás csak adatkezelési 
jogosultsághoz kötötten legyen végezhető.

 (3) A nem közhiteles adatok módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha rendelkezésre áll a módosítás igazolására 
szolgáló okirat.

 (4) A törzsadat-nyilvántartó rendszer felületén történő adatmódosításra az adatgazda csoport jogosult.
 (5) A  csatlakoztatott szakrendszer útján történő adatmódosítás a  2.  melléklet szerinti partner létrehozó, partner 

módosító szolgáltatás igénybevételével történhet.
 (6) A  kapcsolati adatok módosítása esetén a  törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy az  értesítést 

küldjön azon csatlakoztatott szakrendszerek számára a  változásokról, amelyek az  érintett partner tekintetében 
igénybe veszik a 2. melléklet szerinti adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatást.

9. § (1) A törzsadat-nyilvántartás adatkezelése során minden műveletet a 3. mellékletben foglaltak szerint naplózni kell.
 (2) A  naplóállományok személyes adatokat nem tartalmaznak, azokat a  külön erre a  célra kialakított jogosultsággal 

rendelkező felhasználó kezelheti.

10. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 16/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A törzsadat-nyilvántartó rendszer használatához szükséges felhasználói munkaállomásokkal 
szembeni minimális elvárások

 1.  A felhasználói munkaállomásokra vonatkozó követelmények MS Windows környezetben

A B

1 Munkaállomások MS Windows környezetben Szükséges darabszám

2 Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók 
számához és  

a munkaállomások 
megoszlásához 

igazodóan

3   min. 1.2 GHz 64 bites processzor

4   min. 4 GB RAM

5   minimális SSD 128 GB

6 Minimum szoftverkövetelmények

7   Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

8   Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

9   Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

10   Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió

11   Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

12   PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió

13   Tűzfal és vírusvédelem (naprakész vírusadatbázissal)

 2.  A felhasználói munkaállomásokra vonatkozóan követelmények Linux környezetben

A B

1 Munkaállomások Linux környezetben Szükséges darabszám

2 Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók 
számához és  

a munkaállomások 
megoszlásához 

igazodóan

3   min. 1.2 GHz 64 bites processzor

4   min. 4 GB RAM

5   minimális SSD 128 GB

6 Minimum szoftverkövetelmények

7   Operációs rendszer: Ubuntu Linux

8   Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

9   Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

10   Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió 

11   Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

12   PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió
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 3.  A felhasználói laptopokra vonatkozóan követelmények MS Windows környezetben

A B

1 Laptopok MS Windows környezetben Szükséges darabszám

2 Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók 
számához és  

a munkaállomások 
megoszlásához 

igazodóan

3   min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

4   min. 1.2 GHz 64 bites processzor

5   min. 4 GB RAM

6   minimális SSD 128 GB

7 Minimum szoftverkövetelmények

8   Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

9   Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

10   Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

11   Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió

12   Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

13   PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió

 4.  A felhasználói laptopokra vonatkozóan követelmények Linux környezetben

A B

1 Laptopok Linux környezetben Szükséges darabszám

2 Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók 
számához és  

a munkaállomások 
megoszlásához 

igazodóan

3   min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

4   min. 1.2 GHz 64 bites processzor

5   min. 4 GB RAM

6   minimális SSD 128 GB

7 Minimum szoftverkövetelmények

8   Operációs rendszer: Ubuntu Linux

9   Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

10   Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

11   Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió 

12   Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

13   PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

 5.  A felhasználói monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció

A B

1 Monitor alapkonfiguráció Szükséges darabszám

2 17”-os eszköz, minimum 1024 x 768 felbontású

A felhasználók 
számához és  

a munkaállomások 
megoszlásához 

igazodóan
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 6.  Kártyaolvasó

A B

1 Kártyaolvasó alapkonfiguráció Szükséges darabszám

2 Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz

A felhasználók 
számához és  

a munkaállomások 
megoszlásához 

igazodóan

 7.  Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

A

A1 A2

1 Informatikai biztonság - Hálózati elérés biztosítása

2 IT biztonság

Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő 
megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 
rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján 
megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés.

3
Sávszélesség és 

szükséges hálózati 
eszközök

Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, 
különösen router, switch, kábelek.

Minimum feltételek:
8 Mbit/sec néveleges sávszélesség.

Ajánlott feltételek:
a kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban az ajánlott sávszélesség 
minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség.

2. melléklet a 16/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A törzsadat-nyilvántartó rendszer által a csatlakoztatott szakrendszereknek nyújtott szolgáltatások

 1.  Partnerkereső szolgáltatás
A keresés eredményeként átadott partner adatokhoz történő hozzáférés jogosultságfüggő, amelynek értelmében 
a  törzsadat-nyilvántartó rendszer a csatlakoztatott szakrendszer számára csak azokat az adatokat teszi elérhetővé, 
amelyekre adatkezelési jogosultsága van.

 2.  Partner lekérdező szolgáltatás
A szolgáltatás a  lekérdezett partner egyértelmű beazonosításával vehető igénybe, amelynek eredményeként 
a  törzsadat-nyilvántartó rendszer a  csatlakoztatott szakrendszer számára visszaadja a  partnerre vonatkozó 
adattartalmat.

 3.  Partner létrehozó, partner módosító szolgáltatás
Új, a  törzsadat-nyilvántartásban még nem szereplő partner rögzítése csak akkor lehetséges, ha a  rögzítendő 
partnerről a  törzsadat-nyilvántartó rendszer megállapítja, hogy nem szerepel a  törzsadat-nyilvántartásban. 
Amennyiben már megtalálható a  partner a  törzsadat-nyilvántartásban, akkor a  szolgáltatás nem hozza létre 
a partnert, hanem a csatlakoztatott szakrendszer adatkezelési jogosultságához igazodva módosítja a partner adatait 
vagy további adatokat ad hozzá a partnerhez. Ha az adott partner rendelkezik közhiteles nyilvántartásból származó 
adattal, akkor ezen adat csatlakoztatott szakrendszer útján nem módosítható.
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 4.  Adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatás
A szolgáltatás biztosítja azt, hogy a  törzsadat-nyilvántartásban kezelt adatok vonatkozásában meghatározott 
adatváltozásokról a csatlakoztatott szakrendszer értesítést kapjon.

 5.  Adatváltozásról való leiratkozás szolgáltatás
Az adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás. E  szolgáltatás igénybevételével 
a csatlakoztatott szakrendszer valamely partner frissítéséről szóló értesítést a jövőben nem kap meg.

 6.  Adatváltozás szolgáltatás
Az adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás. E  szolgáltatás révén a  csatlakoztatott 
szakrendszer megkapja az  adott partnerek adatainak változása esetén az  – értesítésen túl – a  megváltozott 
adatokat is.

3. melléklet a 16/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A törzsadat-nyilvántartás adatkezelési műveleteinek naplózása

 1.  Egy lekérdezés során a következő információk naplózása történik:
a) a keresési paraméterek (mely adatok megadásával történt a keresés),
b) a találati listában megjelent partnerek belső azonosítója,
c) a keresést kezdeményező csatlakoztatott szakrendszerre vagy felhasználóra vonatkozó információ,
d) a keresés időpontja, és
e) a megjelenített partneradatok megnevezése.

 2.  Az adatrögzítés, adatmódosítás során a következő információk naplózása történik:
a) a rögzítést, illetve módosítást kezdeményező csatlakoztatott szakrendszerre vonatkozó információ,
b) a felhasználóra vonatkozó információ,
c) a művelet időpontjára vonatkozó információ,
d) a rögzítésben, módosításban érintett partner belső azonosítója, és
e) a létrehozással, módosítással érintett adatok megnevezése.

A pénzügyminiszter 17/2020. (XII. 30.) PM rendelete
egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (9) bekezdés a) és c) pontjában, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés d), g)–i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása

1. §  A számla és a  nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az  elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a  továbbiakban: Számlarendelet) a  következő 
4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. Adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság útján továbbított számlakibocsátással
13/C.  § (1) Az  adóalany az  Áfa tv. 10. számú melléklet 1–5/A.  pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 
eleget tehet úgy is, hogy az  általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, ennek teljesítéséhez 
kapott előlegről kiállított elektronikus számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot az állami adó- és vámhatóság 
által erre a  célra kialakított infrastruktúrán keresztül bocsátja a  terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő 
rendelkezésére.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a  számla, számlával egy 
tekintet alá eső okirat adattartalmát a 13/A. és 13/B. § szerint, a 13/A. § (1) bekezdésében említett közleményben 
erre a  célra meghatározott külön jelzést is alkalmazva, technikailag érvényes hash kóddal továbbították az  állami 
adó- és vámhatóság részére, és a  sikeres feldolgozást az  állami adó- és vámhatóság az  erre a  célra kialakított 
infrastruktúra segítségével visszaigazolta.
(3) Az  (1)  bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az  elektronikus számla, számlával egy tekintet alá eső okirat 
mérete ne haladja meg a 13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott méretkorlátot.
(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben
a) a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő nem adóalany természetes személy, vagy
b) a számlával egy tekintet alá eső okirat olyan számla adattartalmát módosítja vagy érvényteleníti, amelyről 
az adatszolgáltatás nem az (1) és (2) bekezdés szerint történt.
(5) Az  állami adó- és vámhatóság lehetővé teszi, hogy az  általa erre a  célra kialakított infrastruktúrán keresztül  
az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően továbbított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat 
XML  állományát az  állami adó- és vámhatóság által megállapított adószámmal, csoportazonosító számmal 
rendelkező terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő személy, szervezet a  feltöltéssel mindenben megegyező 
tartalommal és formában lekérdezze és letöltse. A  számla, számlával egy tekintet alá eső okirat rendelkezésre 
bocsátása megtörténik a  számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományának lekérdezhetővé és 
letölthetővé válásával.
(6) Az  állami adó- és vámhatóság által kialakított infrastruktúra (1)–(5)  bekezdésben foglaltak szerinti használata 
nem érinti a  számla kibocsátására kötelezett adóalanynak és a  számlát befogadó személynek, szervezetnek 
a  számlázással és annak megőrzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A  (3), (4) és (7)  bekezdésben 
foglaltaknak történő megfelelés a számla kibocsátására kötelezett adóalany felelőssége.
(7) Az  (1)–(4)  bekezdés alkalmazása szerinti adatszolgáltatásra a  13/A.  § (5)–(7)  bekezdése és a  13/B.  § (4) és 
(5) bekezdése nem alkalmazható.”

2. §  A Számlarendelet
a) 8.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának” szövegrész helyébe 

a „13/A. § (1) bekezdés szerinti adatainak” szöveg,
b) 13/A.  § (1)  bekezdésében az  „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát” szövegrész helyébe 

az „okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát” 
szöveg,

c) 13/A.  § (6)  bekezdésében az  „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának” szövegrész 
helyébe az  „okirat legalább az  Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A.  pontjában meghatározottak szerinti 
adattartalmának” szöveg,

d) 13/B. § (3) és (4) bekezdésében az „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát” szövegrész helyébe 
az „okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát” 
szöveg,

e) 13/B.  § (5)  bekezdésében az  „okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának” szövegrész 
helyébe az  „okirat legalább az  Áfa tv. 10. számú melléklet 4–5/A.  pontjában meghatározottak szerinti 
adattartalmának” szöveg,

f ) 17.  § (1)  bekezdésében a  „114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3.  § a) vagy 
b)  pontjában meghatározott mód valamelyikeként” szövegrész helyébe a  „1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet 
rendelkezései szerint” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a Számlarendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja, 11. §-a, 13. §-a és 21. §-a.

2. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi 
ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló  
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az  adóügyi 
ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) 
NGM rendelet 9/C. §-a és 13. §-a.
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3. Záró rendelkezés

5. §  Ez a rendelet 2021. január 4-én lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 18/2020. (XII. 30.) PM rendelete
az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 82.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet F)  pontjában foglalt táblázat 4. sorában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012.  évi II.  törvény 250.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII.  törvény 213. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,–
a 12.  § a)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 269.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12.  § b)  pontja tekintetében a  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény 46.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 13.  § tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi  
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdésében, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 81.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdésében és az  Alaptörvény 18.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi 
miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
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1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére 
vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló  
16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási 
szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet 
18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálat olyan hazai vagy más EGT-állambeli szervezettől fogadható el, 
amely a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és 
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2.  cikk 11.  pontja szerinti nemzeti akkreditáló testület e  tevékenység elvégzésére akkreditált, valamint 
olyan szervezettől vagy személytől, amely vagy aki rendelkezik a  feladat jellegéhez igazodó személyi és műszaki-
technikai feltételekkel.”

2. A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának 
részletes szabályairól 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes 
szabályairól 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdése.

3. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

3. §  A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 49/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  borravaló kezelése akkor minősül a  (2)  bekezdés szerinti működési sajátosságnak, ha az  a  pénztárgép 
napi nyitása és zárása időpontja között a  pénztároló eszközben lévő pénzkészlet és a  pénztárgépen bizonylatolt 
értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegének eltérését okozhatja. Ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti 
egyezésnek a pénztárgép zárása időpontjában kell fennállnia.”

4. §  Az R1.
1. 49/A. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (2) és (2a) bekezdés” szöveg,
2. 78/C. §-ában a „2019. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg 
lép.

4. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

5. §  Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 37.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az áruátengedést követő eljárások során az árunyilatkozat adatainak módosítására szolgáló nyomtatvány 
mintáját, illetve a kitöltésére vonatkozó útmutatót a 3. melléklet határozza meg.
(2) Az  olyan elektronikus adatfeldolgozási eljárás során, ahol a  nyomtatvány nem alkalmazható, továbbá 
a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés formájában tett árunyilatkozat, vagy egyszerűsített árunyilatkozat 
esetén az információcsere a vámhatóság által meghatározott egyéb módon is megvalósulhat.”
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5. A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási 
szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól 
szóló 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

6. §  A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, 
valamint a  katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 13/2016. (IV. 29.)  
NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) nemzetközi közúti áruszállítási engedély: a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, 
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, 
továbbá az  ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4.  § 
(1) bekezdése szerinti közlekedési engedély,
o) EU katonai okmány: a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes 
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i  
(EU) 2015/2446 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1.  cikk 51.  pontja szerinti 302. sz.  
EU formanyomtatvány.”

7. § (1) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vámeljárás során alkalmazandó korlátozó és tiltó rendelkezéseket a NATO és EU katonai okmány fedezetével 
szállított katonai és egyéb áru vámeljárás alá vonása során akkor nem kell érvényesíteni, ha az  érintett árukat 
kötelékben és menetparanccsal szállítják, és ennek lehetőségét a  fenti tiltást és korlátozást tartalmazó jogszabály 
biztosítja.”

 (2) Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  NATO okmánnyal, illetve EU katonai okmánnyal ellátott külföldi fuvarozó – engedélyköteles áruszállítás 
esetén – nem rendelkezik Magyarország területére való belépésre vagy kilépésre feljogosító nemzetközi közúti 
áruszállítási engedéllyel, e  tényről a  vámhatóság – ha a  határátlépés helyszínén jelen van – soron kívül értesíti 
a  katonai vámügyi szervet, amely igazolást adhat ki arról, hogy a  szállítás nemzetközi katonai tevékenységgel 
összefüggésben történik. Az igazolás alapján a kiléptetést vagy a beléptetést el kell végezni.”

8. §  Az R2. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. §  Az R2.
a) 1.  §-ában, 3.  § (2)  bekezdésében, valamint 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „NATO okmány” szövegrész 

helyébe a „NATO okmány, illetve EU katonai okmány” szöveg,
b) 2.  § d)  pontjában az  „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016.  évi XIII.  törvény (a  továbbiakban: 

Vámtörvény) 4.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló  
2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 23. § (1) bekezdésében” szöveg,

c) 2.  § e)  pontjában a „Vámtörvény 3.  § 9.  pontjában” szövegrész helyébe a „Vámtörvény 2.  § 8.  pontjában” 
szöveg,

d) 2.  § h)  pontjában az „a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének 
és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a  vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.)  
Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások 
tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendeletben” szöveg,

e) 3. § (4) bekezdésében a „Vámtörvény 58. §-át” szövegrész helyébe a „Vámtörvény 148. §-át” szöveg,
f ) 3. alcíme címében a  „NATO okmányhoz” szövegrész helyébe az  „A NATO okmányhoz és az  EU katonai 

okmányhoz” szöveg,
g) 5.  § (1)  bekezdésében a „NATO okmányok” szövegrész helyébe a „NATO okmányok, illetve az  EU katonai 

okmányok” szöveg,
h) 11. § (5) bekezdésében az „a külföldre” szövegrész helyébe az „az Európai Unión kívülre” szöveg
lép.

10. § (1) Hatályát veszti az R2. 5. § (3) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti az R2. 11. § (2) és (3) bekezdése.
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6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. §, a 4. § 1. pontja és a 12. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 10. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1. § 2021. július 16-án lép hatályba.

12. §  Hatályát veszti
a) az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról 

szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet és
b) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 

nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az  önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.

13. §  Hatályát veszti a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló intézmények, valamint a Vám- és Pénzügyőrség 
honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetéről szóló  
23/1997. (VII. 18.) PM rendelet.

14. § (1) Az  1.  § a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és 
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) Az  5–9.  § a  952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 
módosításáról és helyesbítéséről, valamint az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 
kiegészítéséről szóló (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2020. április 3-i  
(EU) 2020/877 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
„2. melléklet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

A katonai vámügyi szerv általi hitelesítésre szolgáló bélyegző mintája
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A pénzügyminiszter 19/2020. (XII. 30.) PM rendelete
az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 30.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 4.  § 11.  pont i)  alpontja szerinti nem 
együttműködő államok listáját az 1. melléklet tartalmazza.

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

3. §  Ez  a  rendelet a  nem együttműködő államok meghatározásakor az  adózási szempontból nem együttműködő 
harmadik államok feketelistájával összefüggő tanácsi következtetésekben szereplő, az  adózási szempontból nem 
együttműködő államok európai uniós jegyzékében foglaltakat veszi figyelembe.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 19/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

Az adózási szempontból nem együttműködő államok listája

  1.  Amerikai Szamoa
  2.  Anguilla
  3.  Barbados
  4.  Fidzsi-szigetek
  5.  Guam
  6.  Palau
  7.  Panama
  8.  Szamoa
  9.  Seychelle-szigetek
10.  Trinidad és Tobago
11.  Amerikai Virgin-szigetek
12.  Vanuatu

A pénzügyminiszter 20/2020. (XII. 30.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja által birtokban tartható dolgok korlátozásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020.  évi CXXX.  törvény 247.  § 5.  pontjában  
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  más szervhez kirendeltek, illetve vezényeltek kivételével a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a  továbbiakban: NAV) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottjára (a  továbbiakban: 
foglalkoztatott) terjed ki.

2. § (1) A  NAV vezetője, a  Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, a  NAV területi szerveinek vezetője, valamint a  NAV 
nyomozó hatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetője munkabiztonsági okból, a szolgálatellátás, valamint 
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a  munkavégzés rendjének fenntartása és ellenőrizhetősége érdekében, az  integritási érdek szem előtt tartásával 
– a  (2)  bekezdésben és a  3.  §-ban foglalt kivételekkel – belső szabályzatban megtilthatja, hogy a  foglalkoztatott 
rendes és rendkívüli munkaidőben (a továbbiakban együtt: munkaidő)
a) tízezer forintot meghaladó készpénzt és – az  elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kivéve – 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,
b) külföldi készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,
c) magáncélú telekommunikációs eszközt,
d) ötezer forintot meghaladó összegű élvezeti cikket, így különösen alkoholterméket, dohánygyártmányt, kávét,
e) húszezer forintot meghaladó értékű egyéb vagyontárgyat, így különösen nemesfémtárgyat, drágakövet, 

egyéb értéktárgyat
magánál tartson.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tilalom előírása esetén a  tilalom nem vonatkozhat a  foglalkoztatott által szabályszerűen 
átvett, elszámolási kötelezettséggel magánál tartott készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, dolog, valamint 
a foglalkoztatott által viselt személyes ékszer, értéktárgy birtokban tartására.

3. §  A  közvetlen vezető a  foglalkoztatott írásbeli kezdeményezésére engedélyezheti, hogy a  foglalkoztatott tízezer 
forintot meghaladó összegű készpénzt tarthasson magánál. Az  engedély különös méltánylást érdemlő, indokolt 
esetben adható meg.

4. § (1) A  foglalkoztatott a  munkaidő megkezdésekor köteles a  közvetlen vezetője részére nyilatkozni a  nála található 
2.  § (1)  bekezdése szerinti tilalom alá eső tárgyról. A  foglalkoztatott a  3.  § szerinti engedéllyel érintett készpénzt 
a közvetlen vezetője részére bemutatja.

 (2) A  foglalkoztatott a  nyilatkozattételt követően köteles a  2.  § (1)  bekezdése szerinti tilalom alá eső tárgyat 
az  értékmegőrző szekrényben elhelyezni, vagy annak hiányában a  kijelölt átvevőnek átadni. A  2.  § (1)  bekezdése 
szerinti tilalom alá eső tárgyat a munkaidő befejezését követően a foglalkoztatott részére vissza kell adni.

 (3) Az átadott 2. § (1) bekezdése szerinti tilalom alá eső tárgyat
a) az értékmegőrző szekrényben vagy
b) lezárt, az átadó nevére szóló és az átadó által aláírt borítékban, az átvevő lemezszekrényében
kell tárolni a munkaidő végéig.

 (4) Az  átadás-átvétel tényét, a  nyilatkozatot külön erre a  célra megnyitott nyilvántartásban, egyedi sorszámmal kell 
rögzíteni.

5. § (1) A  közvetlen vezető írásban vagy szóban korlátozhatja, hogy a  foglalkoztatott magáncélú telekommunikációs 
eszközét munkaidő során használja, ha annak munkaidőben történő magánál tartása a 2. § (1) bekezdése alapján 
nem tiltott, de a végrehajtandó feladatok tartalma alapján a munkavégzéssel nem egyeztethető össze a magáncélú 
telekommunikációs eszköz használata.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás vonatkozhat a munkaidő teljes tartamára, annak meghatározott időszakára vagy 
egyedileg meghatározott feladat végrehajtásának időtartamára.

6. § (1) Ha a  foglalkoztatott esetében olyan egyedi méltánylást érdemlő körülmény merül fel, amely indokolja, hogy 
a foglalkoztatott a magáncélú telekommunikációs eszközt – a 2. § vagy az 5. § alapján megállapított korlátozástól 
eltérően – magánál tartsa és használja, azt a  foglalkoztatott erre irányuló írásbeli kérelmére a  közvetlen vezető 
meghatározott időszakra írásban engedélyezheti.

 (2) Ha a  körülmények az  írásbeli engedélyezést nem teszik lehetővé, a  közvetlen vezető szóban is engedélyezheti 
a  foglalkoztatottnak, hogy a  magáncélú telekommunikációs eszközt magánál tartsa és használja. Az  engedélyt 
az akadályoztatás elhárulását követően soron kívül írásba kell foglalni.

 (3) Ha a szolgálatot olyan helyen kell teljesíteni, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközökkel a foglalkoztatott 
folyamatos elérhetősége nem biztosítható, a közvetlen vezető engedélyezheti, hogy a foglalkoztatott a magáncélú 
telekommunikációs eszközt magánál tartsa.

7. §  Az e rendeletben meghatározott korlátozások betartását a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a NAV szervezeti és 
működési szabályzatában erre kijelölt szervezeti egység ellenőrizheti.
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8. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a  szolgálati 
feladatok ellátása, illetve a  munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs 
eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 9/2019. (VII. 17.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 21/2020. (XII. 30.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, 
valamint a munkaköri pótlékról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020.  évi CXXX.  törvény 247.  § 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, a 12. § és a 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi 
CXXX. törvény 247. § 1. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. és 4. alcím tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020.  évi CXXX.  törvény 
247.  § 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020.  évi  
CXXX.  törvény 247.  § 14.  pontjában kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  
(V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II.  törvény 250.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  
(V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (3)  bekezdés 4.  pontjában, valamint 
a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 11.  § (2)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § 
(1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. § a) pontja tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 
247. § 1., 4., 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 15. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet F)  pontjában foglalt 
táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Pénzügyőri munkakörök meghatározása

1. § (1) Azokat a  munkaköröket, amelyekre az  ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyőri 
státuszú adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony létesíthető (a  továbbiakban: pénzügyőri munkakör), 
az 1. melléklet határozza meg.

 (2) Vezetői munkakör akkor minősül pénzügyőri munkakörnek, ha az állománytábla szerint a vezető által vezetett szerv, 
szervezeti egység engedélyezett létszámához tartozó munkakörök legalább kétharmada pénzügyőri munkakör.
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2.  Képesítési követelmények

2. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony (a továbbiakban: 
szolgálati jogviszony) azzal létesíthető, aki – a  (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel – rendelkezik a munkakör 
ellátásához szükséges, a  2.  mellékletben a  munkaterületre, illetve ennek hiányában a  munkakörcsoportra 
meghatározott képesítések valamelyikével.

 (2) A NAV-nál szolgálati jogviszony azzal is létesíthető, aki olyan mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel 
rendelkezik, amely tekintetében a 2. mellékletben a munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra 
meghatározott alapképzési szakon megszerzett szakképzettség teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe 
a mesterképzésbe történő belépésnél.

 (3) A 2.  melléklet alkalmazásában az  abban nevesített valamely szakképzettségnek, szakképesítésnek tartalmilag 
megfeleltethető szakképzettséggel, szakképesítéssel, végzettséggel rendelkezőket képesítettnek kell tekinteni.

 (4) A 2. melléklet alkalmazásában
a) felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség a  főiskolai vagy egyetemi 

szintű felsőfokú végzettség és szakképzettség, továbbá alap- vagy mesterképzési szakon szerzett felsőfokú 
végzettség és szakképzettség, amely az I.-es besorolási osztályba való besorolás feltétele;

b) felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:
ba) a jogász szakképzettség,
bb) az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bc) a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bd) igazgatásszervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
be) nemzetközi közszolgálati menedzser alapképzési szakon szerzett szakképzettség;

c) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:
ca) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cb) a bűnügyi alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cc) a  rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, 

katasztrófavédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség,
cd) a rendészeti alapképzési szakon vám- és pénzügyőr szakirányon szerzett szakképzettség;

d) középfokú végzettség az érettségi végzettség;
e) szakképesítés alatt érteni kell a  technikusképesítést, a  szakképesítés megszerzésének időpontjában 

hatályos Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítést, rész-szakképesítést, a  szakképesítés-ráépülést, 
a  mellék-szakképesítést, a  szakképesítés-elágazást, valamint azt a  2020. január 1. után megszerezhető 
szakképesítést, szakmát és részszakmát is, amely az  adott munkakörcsoportnál előírt szakképesítésnek 
megfeleltethető.

3. §  A NAV vezetője által meghatározott munkakörcsoportban ezt nem zárja ki, minden munkakörcsoportban el kell 
fogadni megfelelő képesítésként
a) az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területen vagy
b) a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen
a közigazgatási képzési ágon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséget.

4. §  A munkáltatói jogkör gyakorlója a  munkakör betöltésének további feltételeként – a  2.  mellékletben 
meghatározottakon kívül – további szakképesítést, szakmai vagy közigazgatási gyakorlatot, továbbá idegennyelv-
ismeretet is előírhat.

5. §  A 2. melléklet szerinti képesítési előírások alól mentesítést kivételesen indokolt esetben, szolgálati érdekből a NAV 
vezetője adhat azzal, hogy csak a szakirányú jelleg alól adható mentesítés, a felsőfokú iskolai végzettség alól nem.

6. §  A vezetői munkakörök képesítési követelménye megegyezik az adott vezető által irányított szakterülethez tartozó 
munkaköröknél meghatározott képesítési követelményekkel.

7. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX.  törvény (a  továbbiakban: 
NAV Szj. tv.) 95. § (2) bekezdése szerinti képzési kötelezettség alól mentesül a NAV Szj. tv. 2. § (1) bekezdése szerinti 
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foglalkoztatott, ha a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, illetve jogelődje, a  Rendőrtiszti 
Főiskola nappali vagy levelező tagozata bármely szakirányán szerzett felsőfokú állami iskolai végzettséget.

 (2) A NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése szerinti képzési kötelezettség alól mentesül a foglalkoztatott, ha
a) vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, a  jövedéki- és vámigazgatási szakirányon, a  vám- és jövedéki 

igazgatási szakirányon,
b) pénzügynyomozói szakirányon,
c) a  bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében a  bűnügyi igazgatási szak és 

a  rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán (kivéve biztonsági és katasztrófavédelmi szakirány), a  jogi 
szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon

szerzett szakképzettséget.
 (3) A  NAV Szj. tv. 95.  § (3)  bekezdése szerinti képzési kötelezettség alól mentesül a  foglalkoztatott, ha a  Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 2020. december 31-én hatályos 17/A. § (1) bekezdése szerinti 
középfokú szaktanfolyami, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőri Iskolája által lebonyolított középfokú 
szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik.

 (4) Nem áll fenn a  NAV Szj. tv. 95.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti képzési kötelezettség nyomozó I., nyomozó II. 
munkakörben, illetve vezetői munkakörben, amíg az  érintett a  munkaköri leírása alapján ezen munkakörökben 
bűnügyi támogató feladatkört ténylegesen ellát.

3. A nyugdíj előtti rendelkezési állomány, valamint a könnyített szolgálatra való jogosultság 
szempontjából figyelembe vehető munkakörök

8. §  A nyugdíj előtti rendelkezési állomány, valamint a  könnyített szolgálatra való jogosultság szempontjából 
figyelembe vehető munkakörnek minősülnek a pénzügyőri munkakörök, valamint minden olyan munkakör, amely  
2020. december 31-ig hivatásos szolgálati jogviszonyban került betöltésre.

4. A könnyített szolgálatban betölthető munkakörök, valamint az e körből kizárt tevékenységek

9. § (1) Könnyített szolgálatban foglalkoztatottal nem tölthető be az a munkakör, amely
a) nem biztosít lehetőséget részmunkaidős foglalkoztatásra, így különösen a vezetői munkakörök,
b) szokásosan a NAV székhelyén, telephelyén kívüli munkavégzési helyen látható el, és
c) a 3. melléklet szerint munkaköri pótlékra jogosító munkakörnek minősül.

 (2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó munkakörök könnyített szolgálatban elláthatóak.

5. A munkaköri pótlék

10. § (1) A  munkaköri pótlékra jogosító munkaköröket, valamint az  egyes munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri pótlék 
mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

 (2) A vezetői munkakör akkor minősül munkaköri pótlékra jogosító munkakörnek, ha az állománytábla szerint a vezető 
által vezetett szerv, szervezeti egység engedélyezett létszámához tartozó munkakörök legalább kétharmada 
munkaköri pótlékra jogosító munkakör. A  vezető munkaköri pótléka megegyezik a  vezetése alá tartozó szervhez, 
szervezeti egységhez tartozó munkakör munkaköri pótlékának mértékével.

6. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött 
munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. 
(XII. 29.) NGM rendelet 2020. december 31-én hatályos 3. és 4. §-át kell alkalmazni a NAV Szj. tv. 257. § (8) bekezdése 
alapján a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 2020. december 31-én hatályos 17/A.  § 
(1) bekezdése szerint fennálló képzési kötelezettség tekintetében.
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13. §  A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól 
szóló 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet 7.  §-ában a „NAV hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagja” szövegrész 
helyébe a „NAV pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg lép.

14. §  A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 1.  § 
5. pontjában a „közszolgálati,” szövegrész helyébe a „közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati,” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött 

munkaköreiről, továbbá az  alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről szóló 
24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A pénzügyőri munkakörök

 1.  A pénzügyőri munkakörök
A B

munkakör megnevezése besorolási osztály

1 bűnügyi szakreferens I.

2 határszolgálati vámreferens I.

3 határszolgálati vámügyintéző II.

4 járőr I. I.

5 járőr II. II.

6 kiképző II.

7 nyomozó I. I.

8 nyomozó II. II.

9 oktató I.

10 őrzésvédelmi ügyintéző II.

11 rendészeti referens I.

12 rendészeti szakreferens I.

13 rendészeti ügyintéző II.

14 vámigazgatási referens I.

15 vámigazgatási szakreferens I.

16 vámigazgatási ügyintéző II.

17 szakértő I.

 2.  Kiegészítő feltételek az egyes pénzügyőri munkakörökhöz
2.1. Az  oktató munkakör akkor minősül pénzügyőri munkakörnek, ha a  munkaköri fő feladatként pénzügyőri 
munkakörök feladatellátásához kapcsolódó oktatási tevékenységet lát el.
2.2. A szakértő munkakör akkor minősül pénzügyőri munkakörnek, ha munkaköri feladatként I. besorolási osztályba 
tartozó pénzügyőri munkakörbe tartozó feladatot lát el.
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2. melléklet a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

Képesítési előírások

 1.  Adóügyi munkakörcsoport
1.1. Az I. besorolási osztályban:
1.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, 
honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász 
mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, 
agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, 
matematikusi, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, műszaki/ mérnök menedzseri, gazdasági mérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági, andragógiai, pedagógia, 
pedagógus, tanár, kommunikátor felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben 
szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy 
adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és 
adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/
vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó; vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
1.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
1.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú; társadalombiztosítási, munkaügyi, személyügyi, személyzeti 
legalább felső középfokú szakképesítés; ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő; vagy statisztikai és gazdasági 
ügyintéző szakképesítés;
1.2. A II. besorolási osztályban:
középfokú végzettség.

 2.  Bűnügyi munkakörcsoport
2.1. Az I. besorolási osztályban:
2.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti (büntetés-végrehajtási, 
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, nemzetbiztonsági, 
biztonság- és védelempolitikai gazdasági mérnöki, üzemgazdászi, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/szakértői 
felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett szervezett bűnözés elleni 
tanácsadó vagy adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy 
adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és 
adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/
vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
2.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
2.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy rendészeti szervező szakképesítés;
2.2. A II. besorolási osztályban:
középfokú végzettség.

 3.  Ellenőrzési munkakörcsoport
3.1. Az I. besorolási osztályban:
3.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, 
honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász 
mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, 
agrármérnöki (bármely szakirányon), mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, mechatronikai mérnöki, 
műszaki/mérnök menedzseri, matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi 
ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; vagy diplomás szakreferens pénzügy 
adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles 
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tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői; vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy 
vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
3.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
3.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés; vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői, 
mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;
3.1.4. belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a  költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, 
valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező 
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott végzettségek, szakképzettségek, 
szakképesítések;
3.2. A II. besorolási osztályban:
3.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;
3.2.2. középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen 
szerzett legalább felső középfokú vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú; vagy 
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, közszolgálati ügyintéző, 
gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami 
végzettség vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett 
szakképzettség.

 4.  Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport
4.1. Az I. besorolási osztályban:
4.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, nemzetközi kapcsolatok 
szakreferensi/szakértői, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, 
környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), pedagógus, tanár, 
andragógiai, levéltáros felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett 
adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és 
ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás 
szakon vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/
vámszakértői; nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
4.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
4.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, 
kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább, vagy informatikai szakmacsoportban 
szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
4.2. A II. besorolási osztályban:
középfokú végzettség.

 5.  Tervezési, elemzési munkakörcsoport
5.1. Az I. besorolási osztályban:
5.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, agrármérnöki (bármely szakirányon), 
mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, szociológusi, 
matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;
5.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
5.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
5.2. A II. besorolási osztályban:
5.2.1. középfokú közgazdasági, informatikai végzettség;
5.2.2. középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen 
szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés 
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vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy 
informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

 6.  Vámigazgatási munkakörcsoport
6.1. Az I. besorolási osztályban:
6.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, 
honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász 
mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, 
üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, 
gazdálkodási mérnök, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi, nemzetközi kapcsolatok 
szakreferensi/szakértői felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett 
adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és 
ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás 
szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/
vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
6.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
6.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
6.2. A II. besorolási osztályban:
középfokú végzettség;

 7.  Rendészeti munkakörcsoport
7.1. Az I. besorolási osztályban:
7.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, 
honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász 
mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, 
üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, 
fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/
szakértői felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és 
pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés 
szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy 
adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, 
nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
7.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
7.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
7.2. A II. besorolási osztályban:
középfokú végzettség;

 8.  Végrehajtási munkakörcsoport
8.1. Az I. besorolási osztályban:
felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;
8.2. A II. besorolási osztályban:
középfokú végzettség.

 9.  Beruházási, ellátási munkakörcsoport
9.1. Az I. besorolási osztályban:
9.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti, műszaki, informatikai, honvédelmi/ 
nemzetvédelmi és katonai, gazdasági mérnöki, üzemgazdászi, műszaki/mérnök menedzseri logisztikai menedzseri 
felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi 
ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés 
szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy 
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adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, 
nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
9.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
9.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;
9.1.4. Közbeszerzési feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó 
szakképzettség, valamint közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb szakképzettség, szakképesítés;
9.2. A II. besorolási osztályban:
9.2.1. középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, nyomdaipari, közlekedési, 
gépészeti, logisztikai, szállítmányozási, gépjármű-építési, szerelési logisztikus, raktáros, raktárvezetői, bőrdíszműves 
végzettség;
9.2.2. ruhaipari technikusi végzettség;
9.2.3. középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen 
szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, könyvelés 
és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú vagy műszaki, ipari és építőipari szakterületen szerzett 
legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, vagy felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

 10.  Biztonsági munkakörcsoport
10.1. Az I. besorolási osztályban:
10.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti (büntetés-végrehajtási szakirány is), 
nemzetbiztonsági, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, informatikai, híradástechnikai, távközlési, mechanikai, 
had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, építőmérnöki, agrármérnöki 
(bármely szakirányon), gazdasági mérnöki, üzemgazdászi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; 
szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szakértő, mérnök-közgazdász, pénzügyi 
vállalkozási szakértő szakképzettség;
10.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint munkavédelmi 
technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés vagy szakosító továbbképzésben szerzett 
általános informatikus;
10.2. A II. besorolási osztályban:
középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, 
biztonságszervezői, vagyonőr, személy- és vagyonőr, biztonsági őr, testőr, biztonságtechnikai szerelő, 
kezelő, biztonságtechnika-kezelő, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, mechanikus vagyonvédelmi 
rendszerszerelő, elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi-rendszer szerelő szakképesítés vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami 
végzettség.

 11.  Humánigazgatási munkakörcsoport
11.1. Az I. besorolási osztályban:
11.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi, tanári felsőfokú iskolai 
végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező, 
személyügyi szakértő/szervező/szaktanácsadó, közszolgálati személyügyi menedzser, humánmenedzser, 
személyügyi és emberi erőforrás szaktanácsadó/menedzser, adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és 
pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy 
adó és ellenőrzési szakon / pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, 
pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vámigazgatás-
szervezői szakképzettség vagy a  humánigazgatási feladatoknak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett 
egyéb szakképzettség;
11.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
11.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, 
társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés;
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11.2. A II. besorolási osztályban:
11.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;
11.2.2. középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett, pénzügy, bank és biztosítás 
szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, munkaügyi, 
személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés vagy gazdasági 
informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, 
vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett 
szakképzettség.

 12.  Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport
12.1. Az I. besorolási osztályban:
12.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, gazdasági mérnöki, üzemgazdászi felsőfokú iskolai 
végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, 
adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens 
pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles 
tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy 
vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
12.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
12.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint társadalombiztosítási 
vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
12.2. A II. besorolási osztályban:
12.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;
12.2.2. középfokú végzettség, valamint munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső 
középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső 
középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban 
szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, vagy 
felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

 13.  Egyéb munkakörcsoport
13.1. Az I. besorolási osztályban:
13.1.1. Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, 
kommunikáció és médiatudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, film- és videoművészeti vagy 
multimédia képzési ágban szerzett, informatikai, rendészeti, rajz- és vizuális kommunikáció, politológus felsőfokú 
iskolai végzettséget adó szakképzettség;
13.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
13.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;
13.1.4. Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, 
bölcsésztudományi, rendészeti, nemzetközi kapcsolatok szakreferens/szakértő felsőfokú iskolai végzettséget adó 
szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben 
szerzett szakfordító és tolmács szakképzettség;
13.1.5. Különös hatásköri ügyek munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi informatikai, 
matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai 
végzettséget adó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, 
valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és 
adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés vagy 
statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;
13.1.6. Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, 
rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon) felsőfokú 
iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési 
szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás 
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szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó 
jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/ vámszakértői, nemzetközi adó- és 
vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget 
adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen 
megszerzett szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint 
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
13.1.7. Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi felsőfokú 
iskolai végzettséget adó szakképzettség;
13.1.8. Analitikai feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, 
könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, 
üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, fizikusi, 
biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség.
13.2. A II. besorolási osztályban:
Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint 
mérnökasszisztensi; vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés.

 14.  Informatikai munkakörcsoport
14.1. Az I. besorolási osztályban:
14.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, 
rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki 
(bármely szakirányon), gazdasági mérnöki, üzemgazdászi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök 
menedzseri, szervező üzemmérnök, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi 
ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó 
és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; 
pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-
szervezői szakképzettség;
14.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
14.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint pénzügy, bank és 
biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy 
informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
14.2. A II. besorolási osztályban:
14.2.1. középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség;
14.2.2. középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú, pénzügy, 
bank és biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés 
és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői 
szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, vagy felsőoktatási szakképzésben 
gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

 15.  Egészségügyi munkakörcsoport
15.1. Az I. besorolási osztályban:
egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a  külföldön szerzett és 
Magyarországon honosított, illetve elismert felsőfokú szakképzésben megszerzett szakképesítés, felsőoktatási 
alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá 
egészségügyi szakirányú szakmai képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett 
képzettség;
15.2. A II. besorolási osztályban:
15.2.1. középfokú egészségügyi végzettség;
15.2.2. középfokú végzettség, valamint egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, 
valamint a  külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert szakképzés keretében megszerzett 
szakképesítés vagy szakképzettség, egészségügyi ágazati képzés keretében megszerzett szakképesítés.
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 16.  Kulturális, üdültetési munkakörcsoport
16.1. Az I. besorolási osztályban:
16.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi, tanári, informatikus 
könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, 
rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti felsőfokú 
iskolai végzettséget adó szakképzettség;
16.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői 
vagy vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés;
16.2. A II. besorolási osztályban:
16.2.1. középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség;
16.2.2. középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői, vendéglátásszervező-vendéglősi, élelmezésvezetői, 
élelmezési menedzseri, vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, szállodai portás-recepciósi, segédkönyvtárosi, 
segédlevéltárosi és ügykezelői, sportszervezői, kiadványszerkesztői, műtárgyvédelmi munkatársi, múzeumi 
gyűjtemény- és raktárkezelői vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

 17.  Képzési, oktatási munkakörcsoport
17.1. Az I. besorolási osztályban:
17.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, 
emberi erőforrás (humánmenedzser), kommunikáció és médiatudományi , rajz- és vizuális kommunikáció, 
informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely 
szakirányon), pedagógus, tanár, modern filológia képzési ágban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó 
szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, szakirányú továbbképzésben 
szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy 
adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és 
adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/
vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
17.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
17.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;
17.2. A II. besorolási osztályban:
17.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;
17.2.2. középfokú végzettség, valamint munkaügyi, oktatásszervezői, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül 
a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, vagy 
felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

 18.  Szakmai értékelő, elemző és kockázatkezelési munkakörcsoport
18.1. Az I. besorolási osztályban:
18.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, 
rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai 
mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, 
gyógyszerészi, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), 
mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/
mérnök menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; 
szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési 
szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési 
szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, 
illeték-, vámszaktanácsadói, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
18.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási 
szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;
18.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai 
és gazdasági ügyintézői szakképesítés;
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18.2. A II. besorolási osztályban:
18.2.1. középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség;
18.2.2. középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, pénzügy, 
bank és biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés 
és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői 
szakképesítés, vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen 
megszerzett szakképzettség.

3. melléklet a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A munkaköri pótlékra jogosító munkakörök és a munkaköri pótlék mértéke

 1.  A munkaköri pótlékra jogosító munkakörök és a munkaköri pótlék mértéke
A B

munkakör megnevezése munkaköri pótlék összege

1 határszolgálati vámreferens 77 300 Ft

2 határszolgálati vámügyintéző 77 300 Ft

3 járőr I. 77 300 Ft

4 járőr II. 77 300 Ft

5 nyomozó I. 77 300 Ft

6 nyomozó II. 77 300 Ft

7 operatív adóellenőr I. 57 975 Ft

8 operatív adóellenőr II. 57 975 Ft

9 ügyfélkapcsolati referens 38 650 Ft

10 ügyfélkapcsolati ügyintéző 38 650 Ft

11 végrehajtó I. 57 975 Ft

12 végrehajtó II. 57 975 Ft

13

szakértő

38 650 Ft

14 57 975 Ft

15 77 300 Ft

 2.  Kiegészítő feltételek az egyes munkakörökhöz
2.1. Az ügyfélkapcsolati referens és az  ügyfélkapcsolati ügyintéző kizárólag területi szervnél jogosult munkaköri 
pótlékra.
2.2. A szakértő abban az esetben jogosult munkaköri pótlékra, ha munkaköri feladatként ügyfélkapcsolati referens, 
operatív adóellenőr I., illetve végrehajtó I., határszolgálati vámreferens, járőr I., illetve nyomozó I. munkakörbe 
tartozó feladatokat is ellát.
2.2.1. A  szakértő munkaköri pótléka 38 650 Ft, ha munkaköri feladatként ügyfélkapcsolati referens munkakörbe 
tartozó feladatokat is ellát.
2.2.2. A szakértő munkaköri pótléka 57 975 Ft, ha munkaköri feladatként operatív adóellenőr I., illetve végrehajtó I. 
munkakörbe tartozó feladatokat is ellát.
2.2.3. A szakértő munkaköri pótléka 77 300 Ft, ha munkaköri feladatként határszolgálati vámreferens, járőr I., illetve 
nyomozó I. munkakörbe tartozó feladatokat is ellát.
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A pénzügyminiszter 22/2020. (XII. 30.) PM rendelete
a pénzügyminiszter 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 
c)  pontjában, 13. és 14.  alpontjában, 16.  alpont b)  pontjában, 19.  alpont a)  pontjában, 21.  alpont b)  pontjában, 27. és 
28. alpontjában, 37. alpont a) pontjában és 41. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  mellékletében meghatározott, a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
felhasználási szabályait az 1–11. 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. §  Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén 
történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi 
költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
a) a  törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési 

támogatást folyósít, valamint
b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő 

behajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot.

4. § (1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében a 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás nyújtható.

 (2) A  4.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  Duna Transznacionális Program keretében nyújtható állami 
támogatásnak minősülő jogcímek:
a) az innováció keretfeltételeinek javítása, üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése,
b) transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem,
c) a természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használata,
d) ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje,
e) felkészülés a katasztrófakockázatok kezelésére,
f ) környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek fejlesztése,
g) az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása,
h) jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére szolgáló intézményi kapacitások növelése.

 (3) A  4.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az  Interreg Central Europe transznacionális együttműködési 
program keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) vállalkozói kompetenciák és készségek javítása, az  innovációs rendszerek szereplői közötti fenntartható 

kapcsolatok javítása,
b) energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát támogató stratégiák, megoldások 

kidolgozása,
c) területi alapú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása,
d) mobilitás tervezési kapacitások fejlesztése a  funkcionális városi területeken az  alacsonyabb szén-dioxid 

kibocsátás érdekében,
e) természeti és kulturális örökség, erőforrások védelme, fenntartható használata,
f ) funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának fejlesztése,
g) regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációja.
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 (4) A  4.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az  Interreg Europe interregionális együttműködési program 
keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák 

keretében,
b) a  regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az  „intelligens 

specializáció” és az innovációs lehetőségek területén,
c) a közép- és kisvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,
d) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az intelligens 

szakosodási stratégiák keretében,
e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése,
f ) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.

2. Értelmező rendelkezések

5. §  A 3. alcím alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
5. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

3. Csekély összegű támogatás

6. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással 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 rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott 
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (7) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

 (8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
 (9) A  kedvezményezettnek a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 

meghozatala napjától számított tíz évig kell megőriznie.
 (10) Csekély összegű támogatások esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.
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4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

8. §  A 4.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §  Hatályát veszti a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 20/2019. (XII. 19.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez  

 

1. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Biztosíték Kezelő  
szerv 

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

  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. 347451   Demokratikus Koalíció  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Demokratikus Koalíció támo-
gatása. 

Demokratikus Koa-
líció   

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

  Kincstár   

9. 347462   Párbeszéd Magyarorszá-
gért Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Párbeszéd Magyarországért 
Párt támogatása. 

Párbeszéd Magyar-
országért Párt   

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

  Kincstár   
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10.  
Országos listán mandátumot 
nem szerzett pártok támoga-
tása 

          

11.375473   Momentum Mozgalom 
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Momentum Mozgalom támo-
gatása. 

Momentum Moz-
galom   

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

  Kincstár   

12.375484   Magyar Kétfarkú Kutya-
párt 

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Magyar Kétfarkú Kutyapárt 
támogatása. 

Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt   

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

  Kincstár   

13. Pártalapítványok támogatása           

14.253967  Szövetség a Polgári Magyar-
országért 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     

15.253956  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   

16.301091  Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány  

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

Gyarapodó Magyar-
országért Alapítvány    

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

  Kincstár   

17.294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az 
Ökopolisz Alapítvány támoga-
tása. 

Ökopolisz Alapít-
vány    

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

  Kincstár   

18.271745  Barankovics István Alapít-
vány  

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

Barankovics István 
Alapítvány   

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 
Megújuló Magyarországért 
Alapítvány támogatása. 

Megújuló Magyaror-
szágért Alapítvány    

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

  Kincstár   

20.349528  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   

21.376062  Savköpő Menyét Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Savköpő Menyét Alapítvány 
támogatása 

Savköpő Menyét 
Alapítvány   

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

  Kincstár   

22.377262  Indítsuk Be Magyarországot 
Alapítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az 
Indítsuk Be Magyarországot 
Alapítvány támogatása. 

Indítsuk Be Magyar-
országot Alapítvány   

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

  Kincstár   

23. Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása           

24.303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény-
ben (a továbbiakban: Média tv.) 
rögzített médiapolitikai célok 
megvalósítása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és Va-
gyonkezelő Alap 

  
A Kincstár által a Média 
tv. 136. § (4) bekezdése 
szerint.  

  Kincstár   
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2. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű előirány-
zatok         

2. 285012  
Települési és területi 
nemzetiségi önkor-
mányzatok támogatása 

Helyi nemzetiségi önkormányza-
tok működésének és feladatainak 
támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv. 
10. mellék-
lete szerint. 

Igen 
Vissza nem térí-
tendő támogatás 
formájában. 

  
Bethlen Gábor 
Alapkezelő Non-
profit Zrt. 

  

2. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez



11516 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2020. évi 295. szám
 

 

 

 
3. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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 előirány-
zatok         

2. 375773  

Roma települési és 
területi nemzetiségi 
önkormányzatok tá-
mogatása 

Helyi nemzetiségi önkormányza-
tok működésének és feladatainak 
támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv. 
10. mellék-
lete szerint. 

Igen 
Vissza nem térí-
tendő támogatás 
formájában. 

  Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

  

3. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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4. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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 fi-

nan-  
szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű előirányza-
tok           

2.  Központi tartalékok           

3. 001360   Céltartalékok A Kvtv. 4. § (1) bekezdése 
szerinti célok.

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek, 
önkormányzatok, fejeze-
ti kezelésű előirányza-
tok, valamint a Kvtv. 
4. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti szervek.

Az államház-
tartásért felelős 
miniszter 
intézkedése.

Előirányzat átcsoportosítás

Előirányzat 
módosítás-
sal, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint.

    

4. 384973  Európai Területi Együtt-
működés (2014-2020) 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttmű-
ködési célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és 
- az URBACT program kivételé-
vel  - az interregionális együtt-
működési programokban történő 
eredményes magyarországi 
részvételhez, nemzeti hozzájáru-
láshoz, 
b) a Duna Transznacionális, az 
Interreg Central Europe és az 
Interreg Europe programok 
keretében meghirdetett pályáza-
tokon nyertes projektek 

Helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, szövetkezet, 
egyház, köztestület, 
irányító hatóság, európai 
területi társulás, Ma-
gyarországon székhellyel
rendelkező nemzetközi 
szervezet, egyéb szerve-
zet. A hazai társfinanszí-
rozás esetén a progra-
mok keretében meghir-
detett pályázatokon 
nyertes projektek hazai 

1. Hazai társfi-
nanszírozás 
esetén külön 
pályáztatás 
nélkül a prog-
ramok kereté-
ben meghirde-
tett pályázato-
kon nyertes 
projektek hazai 
kedvezmény 
ezettjeivel 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 

előleg 
biztosít-
ható 

Egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő kifize-
téssel - időarányosan vagy 
teljesítésarányosan. 

Megelő- 
legezés 
esetén az 
utolsó 
uniós 
hozzá- 
járulás- 
részlet 
kifizeté- 
sének a 
hazai 
kedvez- 
ményezett 
számláján 
történt 

Biztosíték 
lehet: 
a) a kedvez-
ményezett 
valamennyi - 
jogszabály 
alapján besze-
dési megbízás-
sal megterhel-
hető - fizetési 
számlájára 
vonatkozó, a 
támogató 
javára szóló 
beszedési 

  igénybe 
vehető 

4. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez



11518 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2020. évi 295. szám
 

 

 

ba) központi költségvetési szerv 
hazai kedvezményezettje esetén 
a projektrész teljes költségvetés-
ének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai ked-
vezményezettje esetén pedig a 
projektrész teljes költségvetésé-
nek 10,0%-át meg nem haladó 
hazai társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett 
projektjéhez nyújtott európai 
uniós hozzájárulás 30,0%-át meg 
nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötele-
zettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és 
működtetésével járó költségek-
hez. 

kedvezményezettje, 
azzal, hogy az a ked-
vezményezett részesül-
het költségvetési támo-
gatásban, aki rendelkezik
devizaszámlával és 
vállalja, hogy ha sza-
bálytalanság esetén az 
uniós hozzájárulás  
visszafizetendő részét a 
vezető kedvezményezett 
részére - vezető kedvez-
ményezettként a prog-
ram számlájára - határ-
időre nem fizeti vissza, 
ezen összeget az állam-
háztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.). 
szerinti késedelmi ka-
mattal növelten fizeti 
vissza. Megelőlegezés 
tekintetében a progra-
mok keretében meghir-
detett pályázatokon 
nyertes projektek hazai 
kedvezményezettje, 
azzal, hogy nem közpon-
ti költségvetési szerv, 
vagy nem megyei ön-
kormányzat akkor része-
sülhet megelőlegezés-
ben, ha a projektrész 
elszámolható összköltsé-
ge eléri vagy meghaladja 
az 550 ezer eurót. 

okirat alapján. 
2. Megelőle- 
gezés esetén a 
programok 
keretében 
meghirdetett 
pályázatokon 
nyertes projek-
tek hazai ked-
vezmény-
ezettjeivel a 
programszintű 
támogatási 
döntést köve-
tően, a közre-
működő szer-
vezet értesítés-
ének kézhezvé-
telétől számí-
tott 90 napon 
belül benyúj-
tott támogatási 
kérelem alap-
ján - az uniós 
támogatási 
szerződés 
hatályba- 
lépését követő-
en - megkötött 
támogatási 
szerződés 
alapján. 

jóváírását 
követő 30 
napon 
belül. 
Irányító 
hatóság, az 
audit és 
igazoló 
hatósági 
feladato- 
kat ellátó 
költség- 
vetési 
szerv 
részére 
biztosított 
vissza- 
térítendő 
támogatás 
esetén az 
uniós 
forrás az 
irányító 
hatóság, az 
audit és 
igazoló 
hatósági 
feladato- 
kat ellátó 
költség- 
vetési 
szerv 
számláján 
történő 
jóváírást 
követő  
30 napon 
belül. 

megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet 
által nyújtott 
garancia. 

5. 385028  Európai Területi Együtt-
működés (2021-2027) 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttmű-
ködési célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és 
- az URBACT program kivételé-
vel  - az interregionális együtt-
működési programokban történő 
eredményes magyarországi 
részvételhez, nemzeti hozzájáru-
láshoz, 

Helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, szövetkezet, 
egyház, köztestület, 
irányító hatóság, európai 
területi társulás, Ma-
gyarországon székhellyel
rendelkező nemzetközi 
szervezet, egyéb szerve-

1. Hazai társfi-
nanszírozás 
esetén külön 
pályáztatás 
nélkül a prog-
ramok kereté-
ben meghirde-
tett pályázato-
kon nyertes 
projektek hazai 

előleg 
biztosít-
ható 

Egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő kifize-
téssel - időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

Megelő- 
legezés 
esetén az 
utolsó 
uniós 
hozzá- 
járulás- 
részlet 
kifizeté- 
sének a 

Biztosíték 
lehet: 
a) a kedvez-
ményezett 
valamennyi - 
jogszabály 
alapján besze-
dési megbízás-
sal megterhel-
hető - fizetési 

  igénybe 
vehető 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 295. szám

 
11519

 

 

b) a Duna Transznacionális 
Program, az Interreg Central 
Europe és az Interreg Europe 
programok keretében meghirde-
tett pályázatokon nyertes projek-
tek 
ba) hazai társfinanszírozásához  
központi költségvetési szerv 
hazai kedvezményezettje esetén 
a projektrész teljes költségvetés-
ének európai uniós hozzájárulás 
által nem finanszírozott mértéké-
ig, nem központi költségvetési 
szerv hazai kedvezményezettje 
esetén pedig a projektrész teljes 
költségvetésének európai uniós 
hozzájárulás által nem finanszí-
rozott részének öt százalékpont-
tal csökkentett mértékéig, 
bb) hazai kedvezményezett 
projektjéhez nyújtott európai 
uniós hozzájárulás 30,0%-át meg 
nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötele-
zettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és 
működtetésével járó költségek-
hez. 

zet. A hazai társfinanszí-
rozás esetén a progra-
mok keretében meghir-
detett pályázatokon 
nyertes projektek hazai 
kedvezményezettje, 
azzal, hogy az a ked-
vezményezett részesül-
het költségvetési támo-
gatásban, aki rendelkezik
devizaszámlával és 
vállalja, hogy ha sza-
bálytalanság esetén az 
uniós hozzájárulás vis--
szafizetendő részét a 
vezető kedvezményezett 
részére - vezető kedvez-
ményezettként a prog-
ram számlájára - határ-
időre nem fizeti vissza, 
ezen összeget az Ávr. 
szerinti késedelmi ka-
mattal növelten fizeti 
vissza. Megelőlegezés 
tekintetében a progra-
mok keretében meghir-
detett pályázatokon 
nyertes projektek hazai 
kedvezményezettje, 
azzal, hogy nem közpon-
ti költségvetési szerv, 
nem európai területi 
társulás, vagy nem me-
gyei önkormányzat 
akkor részesülhet meg-
előlegezésben, ha a 
projektrész elszámolható 
összköltsége eléri vagy 
meghaladja az 300 ezer 
eurót. 

kedvezmény 
ezettjeivel 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat alapján. 
2. Megelőle- 
gezés esetén a 
programok 
keretében 
meghirdetett 
pályázatokon 
nyertes projek-
tek hazai ked-
vezményezett-
jeivel a prog-
ramszintű 
támogatási 
döntést köve-
tően, a közre-
működő szer-
vezet értesítés-
ének kézhezvé-
telétől számí-
tott 90 napon 
belül benyúj-
tott támogatási 
kérelem alap-
ján - az uniós 
támogatási 
szerződés 
hatályba- 
lépését követő-
en - megkötött 
támogatási 
szerződés 
alapján. 

hazai 
kedvez- 
ményezett 
számláján 
történt 
jóváírását 
követő 30 
napon 
belül. 
Irányító 
hatóság, az 
audit és 
igazoló 
hatósági 
feladato- 
kat ellátó 
költség- 
vetési 
szerv 
részére 
biztosított 
vissza- 
térítendő 
támogatás 
esetén az 
uniós 
forrás az 
irányító 
hatóság, az 
audit és 
igazoló 
hatósági 
feladato- 
kat ellátó 
költség- 
vetési 
szerv 
számláján 
történő 
jóváírást 
követő 30 
napon 
belül. 

számlájára 
vonatkozó, a 
támogató 
javára szóló 
beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet 
által nyújtott 
garancia. 
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5. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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 

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 előirányza-
tok           

2.  Közlekedési közszolgálta-
tások költségtérítése           

3.  303868   
A vasúti pályahálózat 
működtetésének költ-
ségtérítése 

A vasúti pályahálózat működteté-
sével kapcsolatban felmerült bevé-
telekkel nem fedezett indokolt 
költségek és az ágazatban szokásos 
mértékű észszerű nyereség megté-
rítése. 

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 
egyetértésével a társa-
sággal kötött pályamű-
ködtetési szerződés 
záradékában határozza 
meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől  
számított 15 napon 
belül a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: 
NAV) folyósítja. 

  

Innováci-
ós és 
Techno-
lógiai 
Miniszté-
rium (a 
további-
akban: 
ITM) 

  

4.  348273   
Vasúti személyszállí-
tási közszolgáltatások 
költségtérítése 

A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás bevételekkel nem fedezett 
indokolt költségei és az ágazatban 
szokásos mértékű észszerű nyere-
ség megtérítése. 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.) 
25. §-a szerinti szerző-
déssel rendelkező, 
vasúti személyszállítá-
si közszolgáltatást 
végző társaságok. 

A költségtérítés havon-
ta folyósítandó mérté-
két, ütemezését és 
feltételeit a közlekedé-
sért felelős miniszter 
az államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a társa-
sággal kötött vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási szer-

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  ITM   

5. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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ződés záradékában 
határozza meg. 

5.  348284   

Autóbusszal végzett 
személyszállítási 
közszolgáltatások 
költségtérítése 

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségei és az ágazatban szokásos 
mértékű észszerű nyereség megté-
rítése. 

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 
egyetértésével az 
autóbusszal személy-
szállítási közszolgálta-
tást végző társasággal 
kötött közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  ITM   

6.  359595   
Elővárosi közösségi 
közlekedés költségté-
rítése 

Az elővárosi személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű ész-
szerű 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 
egyetértésével a társa-
sággal kötött elővárosi 
személyszállítási 
közszolgáltatási szer-
ződés záradékában 
határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  ITM   

7.  059262  

Mecseki uránbányászok 
baleseti járadékainak és 
egyéb kártérítési kötele-
zettségeinek 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 
NAV gondoskodik. 

  ITM   
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6. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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-  
szíro-
zott 

költség-  
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 jogos-
ulti 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 jogos-
ulti 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 jogos-
ulti 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 jogos-
ulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a folyósító szerv adatszolgálta-
tásai /pénzellátási tervei alap-
ján - a támogatások teljesítésé-

  Kincstár   

6. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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hez igazodóan történik. 

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: Pótszabadság 
rendelet) meghatározott cél. 

A Pótszabadság 
rendeletben 
meghatározott 
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    
Gyermektartásdí-
jak megelőlege-
zése 

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. 329806 Korhatár alatti ellátá-
sok 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak 
megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati járandóság-
ról szóló 2011. évi CLXVII. tör-
vényben (a továbbiakban: Járandóság 
törvény), továbbá az egyszeri jutta-
tásról szóló törvényben vagy kor-
mányrendeletben (a továbbiakban: 
Ejsz.) meghatározott cél.

A Járandóság 
törvényben 
valamint az 
Ejsz.-ben mega-
határozott jogos-
ulti kör.

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik.

Kincstár

13.    
Jövedelempótló és 
jövedelem kiegészítő 
szociális támogatások 

          

14. 387884    
Jövedelempótló 
és jövedelemki-
egészítő ellátások 

A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjá-
randóságának pénzbeli megváltásáról 
szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban: Szénjáran-
dóság rendelet), a mecseki bányá-
szatban munkát végzők bányászati 

A Bt.-ben, a 
Szénjárandóság 
rendeletben, a 
Bányászati kere-
setkiegészítés 
rendeletben, a 
Termelőszövet-
kezeti járadék 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár 
rendelkezése alapján történik. 

  Kincstár   
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keresetkiegészítéséről szóló 6/1994. 
(II. 18.) IKM-PM-NM együttes 
rendeletben (a továbbiakban: Bányá-
szati keresetkiegészítés rendelet), a 
mezőgazdasági termelőszövetkezeti 
tagok öregségi és munkaképtelenségi 
járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Termelőszövetkezeti járadék rende-
let), a fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben  
(a továbbiakban: Fot.), a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 
törvényben (a továbbiakban: Hjt.),  
a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szoc. 
tv.), az 1945 és 1963 között törvény-
sértő módon elítéltek, az 1956-os 
forradalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a 
korábbi nyugdíjcsökkentés megszün-
tetéséről, továbbá az egyes szemé-
lyes szabadságot korlátozó intézke-
dések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Polrehab. R.), az 
egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, 
illetve egyes nyugdíjkiegészítések 
megszüntetéséről szóló 1991. évi 
XII. törvényben (a továbbiakban: 
Felülvizsgálat törvény), a Magyar 
Tudományos Akadémia hazai tagjai 
és a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címmel rendelkező szemé-
lyek tiszteletdíjáról, illetve az aka-
démikus elhalálozása esetén megál-
lapítható hozzátartozói ellátásokról 
szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: MTAr.), a 
nemzeti gondozásról szóló 1992. évi 
LII. törvényben (a továbbiakban: 
Ngtv.), a nemzeti helytállásért elne-
vezésű pótlék bevezetéséről szóló 
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet-

rendeletben, a 
Fot-ban, a Hjt-
ben, a Szoc. tv.-
ben, a Polrehab 
R.-ben, a Felül-
vizsgálat tör-
vényben, az 
MTAr.-ben, az 
Ngtv-ben, az 
Nhpr-ben, az 
Nyher.-ben a 
Művészjáradék 
törvényben, a 
Szabadságelvo-
nás rendeletben, 
a Pttv-ben, a 
Szépkorúak 
rendeletben, a 
TB MT rendelet-
ben, a Cukorbe-
tegek rendelet-
ben, a Bányász 
kedvezmény 
rendeletben és az 
Ejsz.-ben megha-
tározott jogosulti 
kör. 
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ben (a továbbiakban: Nhpr.), az 
egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhíté-
séről szóló 141/1992. (X. 22.)  
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Nyher.), a Kiváló Művész, az Érde-
mes Művész és a Népművészet 
Mestere járadékáról szóló 2004. évi 
CVI. törvényben (a továbbiakban: 
Művészjáradék törvény), az egyes, 
tartós időtartamú szabadságelvonást 
elszenvedettek részére járó juttatásról 
szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Sza-
badságelvonás rendelet), a polgár-
mesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvényben (a to-
vábbiakban: Pttv.) a szépkorúak 
jubileumi köszöntéséről szóló 
255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: Szépkorúak 
rendelet), a társadalombiztosításról 
szóló 1975. évi II. törvény végrehaj-
tásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT 
rendeletben (a továbbiakban:  
TB MT rendelet), a cukorbetegek 
anyagi támogatásáról szóló 18/1987. 
(XII. 24.) EüM rendeletben (a továb-
biakban: Cukorbetegek rendelet), az 
egyes bányászati dolgozók társada-
lombiztosítási kedvezményeiről 
szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Bányász 
kedvezmény rendelet) és az Ejsz.-
ben meghatározott cél. 

15. 348562    Járási szociális 
feladatok ellátása 

A Szoc. tv.-ben 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   

16.    Különféle jogcímen 
adott térítések           

17. 030560    Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. 
A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

A kiadás teljesítését a folyósító 
szerv által benyújtott és az 
államháztartásért felelős mi-
niszter által jóváhagyott finan-

  Kincstár   
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szírozási terv alapján végzi a 
Kincstár az Ávr. 139. § (1b) 
bekezdése szerint. 

18. 387895    Egyéb térítések 

Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben és a magzati élet 
védelméről szóló 1992. évi  
LXXIX. törvényben meghatározott 
cél. Az előirányzat emellett a jövede-
lempótló és jövedelemkiegészítő 
szociális támogatásokkal összefüggő 
igazgatási feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek fedezetéül 
szolgál. 

Egészségbiztosí-
tási Alap, a 
folyósított ellátá-
sok utáni térítés 
esetén az ellátást 
folyósító szerv. 

  

Az egészségügyi feladatok 
ellátásával kapcsolatos hozzá-
járulás vonatkozásában az 
előirányzat folyósítása az 
államháztartásért felelős mi-
niszter által jóváhagyott finan-
szírozási terv alapján havonta 
végzi a Kincstár az államház-
tartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 82. § (1) bekezdése 
alapján. A folyósított ellátások 
utáni térítés folyósítás havonta, 
egyenlő részletekben történik. 

  Kincstár   
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7. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Á
ht

.  
az

on
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ító
 

C
ím

 
A

lc
ím
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gc
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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 köz-

re-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű előirányza-
tok           

2.  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 választottbíró-
sági eljárás költségeire, illetve az 

Jogerős döntésben 
foglaltak szerint meg-
jelöltek, stabil vérké-
szítménytől HCV-
vírussal megfertőző-
dött veleszületett 
vérzékenységben 
szenvedő állampolgá-
rok, ügyvédek, ügyvé-
di irodák, választottbí-
róságok, 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. 
 

  Kincstár 
 

7. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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államot bármely nemzetközi vá-
lasztottbíróság vagy külföldi rendes 
bíróság kötelező erejű határozatá-
ból eredően terhelő kifizetési köte-
lezettségre, továbbá az állam adós 
elleni végrehajtási eljárásban az 
államot terhelő, bírósági határoza-
ton vagy a végrehajtó felhívásán 
alapuló fizetési kötelezettségekből 
eredő kifizetések finanszírozása. 

3.  368206  
Egyetemes postai szolgál-
tató méltánytalan többlet-
terhének megtérítése 

Egyetemes postai szolgáltató mél-
tánytalan többletterhének megtérí-
tése. 

A postai szolgáltatá-
sokról szóló 2012. évi 
CLIX. törvény 18. § 
(1) bekezdése alapján 
kijelölt egyetemes 
postai szolgáltató. 

Az előirányzat kezelő-
je a rendelkezésre álló 
forrás mértékéig gon-
doskodik a szolgáltató 
részére történő kifize-
tésről. 

 

Az előirányzat keze-
lője a szolgáltató 
által benyújtott 
kompenzációs igényt 
ellenőrzi és a teljesí-
tés elfogadását köve-
tően a költségvetési 
előirányzaton ren-
delkezésre álló forrás 
mértékéig 30 napon 
belül gondoskodik a 
kompenzáció szol-
gáltató részére törté-
nő kifizetéséről. 

  

Minisz-
terelnöki 
Kor-
mány-
iroda 

4.    Központi tartalékok         

5.  297102   Rendkívüli kormány-
zati intézkedések 

Év közben meghozott kormányzati 
döntésekből következő feladatok 
finanszírozása és az előirányzott, 
de elháríthatatlan ok miatt elmara-
dó költségvetési bevételek pótlása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok. 

  

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat átcsopor-
tosításként. 

Az 
elő-
irány-
zat 
átcso-
portosí-
tásról 
szóló 
Korm. 
határo-
zatban 
megha-
tározott 
idő-
pont. 
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8. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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 

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 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. (a továb-
biakban: ÁKK. Zrt.) 
útján jár el. Az ÁKK 
Zrt. az Magyar Nemze-
ti Banknál (a további-
akban: MNB) és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

4.    Egyéb devizahitelek 
kamata            

8. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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5.   Devizakötvények kamatelszá-
molásai           

6. 334295  Nemzetközi devizakötvé-
nyek 

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. 358751  Belföldi devizakötvények 
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. 358773 Egyéb devizaműveletek kamat-
elszámolásai 

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.   

9. A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

10.   Forinthitelek kamatelszámolásai           

11. 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.   

12.   Államkötvények kamatelszámo-
lása           

13.    
Piaci értékesítésű állam-
kötvények kamatelszámo-
lásai 

          

14. 007537   Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-   A Gst. 13. §-a alapján 

az államháztartásért   ÁKK Zrt.   
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államkötvények 
kamatelszámolásai  

fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje. felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

15. 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.   

16. 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.   

17.   Kincstárjegyek kamatelszámo-
lásai           

18. 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. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

19. 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.   

20. 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.   



11532 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2020. évi 295. szám
 

 

 

ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

21. Adósság és követeléskezelés egyéb 
kiadásai           

22. 007614 Jutalékok és egyéb költségek 
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje. 

  

1. A Gst. 13. §-a alap-
ján az államháztartás-
ért felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 
2. Az összeget a 
Kincstár a függő ügy-
nökkel történő elszá-
molás alapján folyósít-
ja 

  

ÁKK Zrt.  
kivéve a 
függő ügy-
nökkel törté-
nő elszámo-
lás esetét 
ahol a Kincs-
tár 

  

23. 014803 
Állampapírok értékesítését 
támogató kommunikációs ki-
adások  

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. 233321 Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek 
fedezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a Kincstár 
minden hónap 5-éig 
folyósítja egyenlő 
részletekben. 

  Kincstár   
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9. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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 

Euró-
pai 

uniós 
forrás-

ból 
finan-  
szíro-
zott 
költ-
ség-  

vetési  
támo-

ga-  
tás 

közre-  
műkö-

dő  
szer-
ve-  
zete 

1. 387995 Babaváró támogatások  

A babaváró támogatásról 
szóló 44/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet (a további-
akban: Babaváró rendelet) 
alapján a jogosultak szá-
mára a banki költségtérí-
tés, a tartozás elengedésből 
adódó elszámolás, és a 
kamattámogatás biztosítá-
sa. 

A Babaváró rendelet 
13. § (1) bekezdése, 
21. § (4) bekezdése és 
23. § (3) bekezdése 
szerinti hitelintézet. 

A Babaváró ren-
delet 13. § (1) 
bekezdés, 21. § (4) 
bekezdése és 23. § 
(3) bekezdése 
szerint. 

 

A Babaváró rende-
let 13. § (1) bekez-
dés, 21. § (4) be-
kezdése és 23. § (3) 
bekezdése szerint. 

  Kincstár 

2. 388006 Diákhitel konstrukciók támogatása 

Diákhitellel rendelkezők 
gyermekvállalásának 
támogatása és diákhitel 
konstrukció kamattámoga-
tása. 

A hallgatói hitelrend-
szerről szóló 1/2012.  
(I. 20.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: 
Hallgatói hitelrendszer 
rendelet) meghatározott 
kör. 

  

A támogatás folyó-
sítása a Hallgatói 
hitelrendszer rende-
let 18/D. §-a, 
23/D. §-a és 29. §-a 
alapján történik. 

  Kincstár 

9. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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3. 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: Menetdíj 
rendelet) alapján. 

 

A támogatás folyó-
sításával kapcsolat-
ban az Sztv.-ben és 
a Menetdíj rende-
letben 
nem szabályozott 
kérdésekben a NAV 
az adózás rendjéről 
szóló törvény költ-
ségvetési támogatá-
sokra vonatkozó 
rendelkezései alap-
ján jár el. 

  NAV   

4. Egyéb költségvetési kiadások         
5.   Vegyes kiadások           

6. 031006   
Felszámolásokkal és 
szanálással kapcsolatos 
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. Az állami szanálási 
eljárás megszűnésével 
kapcsolatos feladatokról 
szóló 28/1992. (XII. 4.) 
PM rendeletben (a továb-
biakban: Szanálási rende-
let) rögzített fizetési köte-
lezettségekből adódó 
feladatok elvégzése. 

Felszámolók, végelszá-
molók, járadékos hitele-
zők, bérgarancia bizto-
sok. 
 

  

A Tvr-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben és 
a Szanálási rende-
letben meghatáro-
zott módon. 

     

7. 031028   Magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése 

A pénzügyminiszter által 
képviselt állam számára 
fizetési kötelezettség 

Az egyes bírósági hatá-
rozatok, peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 

  
A jogerős bírósági 
határozatok, ítéle-
tek, peren kívüli 
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alapját képező jogerős 
bírósági ítéletben, végzés-
ben vagy peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratban meghatározott 
kártérítések, illetve a 
peres eljárással kapcsola-
tos 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. 

8. 031039   Egyéb vegyes kiadások  

Az előirányzat a volt nyu-
gati hadifoglyok hitelu-
talványainak rendezése, a 
külföldiek földmegváltási 
ügyeinek rendezése, illetve 
az ismeretlen helyen tar-
tózkodók forint követelé-
seinek rendezése szolgál.  
Az előirányzat a kárpótlási 
jegyek Központi Elszámo-
lóház és Értéktár (Buda-
pest) Zrt.-be történő be-
szállításához 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 

A kifizetésre jogosult 
magánszemélyek.      Kincstár   
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megtérítése. 
Az előirányzat nyújt fede-
zetet a központi költségve-
tés közvetlen kiadásainak 
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. Az előirányzat szol-
gál az államháztartás 
számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 
Áhsz.) 1. számú mellékle-
tében szereplő, kizárólag 
bevételi előirányzattal 
megtervezett központi 
kezelésű előirányzatok 
kiadásainak elszámolására, 
ha év végén - az Áhsz. 
40. § (3) szerint - a közha-
talmi bevételek bármely 
időpontban történő vissza-
térülése miatt év végén a 
bevétel teljesítése negatív 
előjelű lenne. 

9. 202996   1% SZJA közcélú felhasz-
nálása  

A személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény lehetővé 
teszi a magánszemélyek-
nek, hogy befizetett adója 
meghatározott részének 
felhasználásáról az adóévet 
követő évben külön tör-

A személyi jövedelem-
adó meghatározott rész-
ének az adózó rendelke-
zése szerinti felhasználá-
sáról szóló 
1996. évi CXXVI. tör-
vényben (a továbbiak-

  

A NAV az e célra 
megnyitott számláról 
– az Szf. tv. 3. §-a 
előírásainak figye-
lembevételével – a 
támogatást folyósít-
ja. 

  NAV   
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vényben rögzített mérték-
ben, megjelölt kedvezmé-
nyezett(ek) javára és eljá-
rás szerint nyilatkozatban 
rendelkezzék. A magán-
személy e jogának megva-
lósulását szolgálja az 
előirányzat. 

ban: Szf. tv.) meghatáro-
zott kedvezményezetti 
kör. 

10. 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. 
(V. 20.) PM rendelet (a 
továbbiakban: Exim rende-
let). alapján az Eximbank 
Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t 
megillető, az állam részére 
behajtott követelések után 
járó jutalék kifizetése. 

Eximbank Zrt. és ME-
HIB Zrt.   Az Exim rendelet  

alapján.   Kincstár   

11. 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   

12.  Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése           

13. 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  
Exim rendelet alapján. 

az Eximbank Zrt-n ke-
resztül a garancia jogo-
sultja 

  
Az Exim rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

14. 016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fizetési 
kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség mellett 
vállalt biztosítási ügyle-

a MEHIB Zrt.-n keresz-
tül a biztosítás jogosultja   

Az Exim rendelet 
ben meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   
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tekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése az 
Exim rendelet alapján. 

15. 031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. kezességvállalásaihoz 
kapcsolódó állami viszont-
garancia beváltásával, 
illetve az ebből eredő 
követelés behajtásával 
összefüggő fizetési kötele-
zettség teljesítése az állami 
viszontgarancia vállalásá-
nak és érvényesítésének 
részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet (a továb-
biakban: Viszontgarancia 
rendelet) alapján. 
 

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   

A Viszontgarancia 
rendeletben megha-
tározottak szerint. 

  Kincstár   

16. 208471  

Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány garancia-
ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség  

Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
kezességvállalásaihoz 
kapcsolódó állami viszont-
garancia beváltásával, 
illetve az ebből eredő 
követelés behajtásával 
összefüggő fizetési kötele-
zettség teljesítése a Vi-
szontgarancia rendelet 
alapján. 

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány   

A Viszontgarancia 
rendeletben megha-
tározottak szerint. 

  Kincstár   

17. 388017  
Lakáshitelekhez vállalt kezes-
ségből eredő fizetési kötele-
zettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
állami készfizető kezes-
ségből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése és a 
fiatalok lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami készfi-
zető kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség telje-
sítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: 
Kezesség rendelet) 
meghatározottak 
szerint. A fiatalok 
lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami 
kezesség vállalásá-
nak és érvényesíté-
sének részletes 
szabályairól szóló 
4/2005. (I. 12.) 
Korm. rendelet 

  NAV   
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alapján. 

18. 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.   

A Kezesség rende-
letben meghatározot-
tak szerint.  

  NAV   

19. 001436 Pénzbeli kárpótlás  

1. Az életüktől és szabad-
ságuktól politikai okból 
jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 
1992. évi XXXII. törvény-
ben (a továbbiakban: 
Kárpótlási törvény.) foglal-
tak végrehajtása. 
2. A Párizsi Békeszerző-
désről szóló 1947. évi 
XVIII. törvény 27. Cikke 
2. pontjában foglaltak 
végrehajtásáról szóló 
1997. évi X. törvény  
(a továbbiakban: Párizsi 
Békeszerződés törvény.) 
végrehajtása. 
3. Az előirányzat a pénzbe-
li kárpótlási előirányzatok-
kal összefüggő igazgatási 
feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

1. A Kárpótlási törvény-
ben meghatározott jogo-
sulti kör. 
2. A Párizsi Békeszerző-
dés törvényben meghatá-
rozott jogosulti kör. 
3. A folyósítást végző 
szerv folyósítási költség-
térítésben részesül. 

  

Az előirányzat fo-
lyósítása a folyósító 
szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazo-
dóan, a Kincstár 
rendelkezése alapján 
történik. 
 

  Kincstár   

20.  Garancia és hozzájárulás a társada-
lombiztosítási ellátásokhoz          

21.   Nyugdíjbiztosítási Alap támo-
gatása           

22. 368317  Kiadások támogatására pénz-
eszköz-átadás 

Az előirányzat a Nyugdíj-
biztosítási Alap bevétele-
ként szolgál. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a Kincs-
tár az Ávr. 139. §   
(1a) bekezdésében 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

23.   
Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alap támo-
gatása 

          

24. 266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás 
ellátásaira jogosultakról, Egészségbiztosítási Alap   Az átutalást a Kincs-

tár finanszírozási   Kincstár   
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valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvényben meg-
határozott személyek után 
a központi költségvetés 
által fizetendő egészség-
ügyi szolgáltatási járulék 
fedezetét biztosítja az 
előirányzat. 

terv alapján végzi az 
Ávr. 136. § (2) 
bekezdése szerint. 

25. 338439   Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat az Egész-
ségbiztosítási Alap bevéte-
leként szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a Kincs-
tár az Ávr. 139. § 
(1a) bekezdésében 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

26.  
Nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

          

27. 295991  IBRD alaptőkeemelés 

Magyarországnak a Nem-
zetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bankban fenn-
álló tulajdoni részaránya 
szinten tartását szolgáló 
tőkeemelés teljesítése.   

Nemzetközi Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 

     

28. 346739  IFC tőkeemelés IFC általános és szelektív 
tőkeemelése. 

Nemzetközi Pénzügyi 
Társaság   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 

     

29. 208987  CEB tagdíj  

Magyarországnak az Eu-
rópa Tanács Fejlesztési 
Bankban lévő tagsága 
fenntartását szolgáló tagdíj 
fizetése. 

Európa Tanács Fejleszté-
si Bank   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 

     

30. 257978  Bruegel tagdíj  

Magyarországnak a brüsz-
szeli Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóközpont-
ban lévő tagsága fenntartá-
sát szolgáló tagdíj fizetése 

Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóköz-
pont 

  

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 

     

31. 352040  AIIB alaptőke hozzájárulás 

Az Ázsiai Infrastruktúrális 
Beruházási Bankhoz törté-
nő csatlakozásból adódó 
fizetési kötelezettség telje-
sítése. 

Ázsiai Infrastruktúrális 
Beruházási Bank   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 

     

32. 379617  NBB tőkeemelés 

Magyarországnak a Nem-
zetközi Beruházási Bank-
ban fennálló tulajdoni 
részaránya szinten tartását 
szolgáló tőkeemelés telje-
sítése. 

Nemzetközi Beruházási 
Bank   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 
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33. 010795  IDA alaptőke-hozzájárulás 

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás teljesí-
tése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 

     

34. 380195  
A nemzetközi pénzügyi in-
tézményekkel kapcsolatos 
egyéb kiadások 

Magyarország nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben 
vállalt tagságaihoz kapcso-
lódó járulékos jellegű 
kiadások teljesítése. 

Nemzetközi pénzügyi 
intézmények   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminisztéri-
um utalványa alap-
ján. 

     

35. 249845 Hozzájárulás az EU költségvetésé-
hez 

Az EU költségvetéséhez 
való befizetési kötelezett-
ség teljesítése, ennek 
elemei: 
−Áfa-alapú befizetés telje-
sítése, 
−GNI-alapú befizetés 
teljesítése, 
−Műanyag csomagolási 
hulladékon alapuló befize-
tés teljesítése, 
− Egyes tagállamok részé-
re a GNI-alapú saját for-
rásnál biztosított egyösz-
szegű kedvezmény teljesí-
tése. 

Európai Bizottság 

Havonta az Euró-
pai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlájára. 

     

36. 385628 Árfolyamkockázat és egyéb EU 
által nem térített kiadások 

Az előirányzat célja 
1. az Európai Mezőgazda-
sági Garancia Alapból (a 
továbbiakban: EMGA) 
származó támogatások 
árfolyamveszteségeinek 
Kincstári Egységes Számla 
(a továbbiakban: KESZ) 
felé történő rendezése, 
2. az Európai Unió általi 
pénzügyi kizárások, továb-
bá az intervenciós intézke-
désekhez kapcsolódó 
költségek Európai Unió 
által nem térített részének 
a finanszírozása, a KESZ 
felé történő rendezése, 
3. a korábbi évek átmeneti 
támogatási projektjeihez 
kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettség rendezése, 
melyek az alábbiak: 

   

Havonta, a fennálló 
kötelezettségállo-
mány alapján. 
 

  Kincstár   
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- az EMGA javára teljesí-
tendő rendkívüli befizeté-
sek, úgymint az Európai 
Bizottság általi éves el-
számolás során vagy vizs-
gálat eredményeként meg-
határozott, a szabálytalan 
támogatás felhasználás 
miatt vagy egyéb okból 
Magyarországra kirótt 
tagállami befizetési kötele-
zettség, büntetés, pénzügyi 
korrekció; 
- az Európai Unió által 
meg nem térített, behajtha-
tatlan kintlévőségek, 
4. az EMGA-ból származó 
támogatások azon részének 
finanszírozása, ahol a 
termelőknek határozat 
alapján jogos igénye kelet-
kezett, de annak Európai 
Unió felé történő lejelenté-
se és visszaigénylése - a 
jogosultnak fel nem róható 
- technikai okok miatt 
jogszerűen nem valósítható 
meg és a szükséges forrás 
egyéb előirányzatról nem 
biztosítható, 
5. az Európai Mezőgazda-
sági Orientációs és Garan-
ciaalap Garancia Részlege 
által finanszírozott Nemze-
ti Vidékfejlesztési Terv 
programzárását követően 
azon pénzügyi kizárások-
nak az Európai Bizottság 
felé történő rendezése, 
amelyekről az Európai 
Bizottság határozatban 
dönt. 

37. 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  
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38. Alapok támogatása           

39. 263478  Bethlen Gábor Alap támogatá-
sa  

A Bethlen Gábor Alap 
részére központi költség-
vetési támogatás biztosítá-
sa. 

Bethlen Gábor Alap   

Az Áht. 82. § (2) 
bekezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

40. 226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap részére 
központi költségvetési 
támogatás biztosítása. 

Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap   

Az Áht. 82. § (2) 
bekezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

41. 349139  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap támogatása 

A Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Alap 
részére központi költség-
vetési támogatás biztosítá-
sa. 

Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs 
Alap 

  

Az Áht. 82. § (2) 
bekezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

42. 374873 
 

Központi Maradványelszámolási 
Alap 

Kormányzati döntésekből 
következő, illetve évköz-
ben jelentkező finanszíro-
zási problémák kezelése.   

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok. 

  
Átcsoportosítással a 
Kormány egyedi 
határozata alapján. 
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10. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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-  
szíro-
zott 
költ-
ség-  

vetési  
támo-

ga-  
tás 

közre-  
műkö-

dő  
szer-
ve-  
zete 

1.  Központi kezelésű előirányzatok          

2.   Központi tartalékok           

3. 385484   Gazdaságvédelmi progra-
mok  

A gazdaság újraindítása, a 
gazdaság védelme és 
egyéb fejlesztések érdeké-
ben szükséges feladatok. 
 

A Kormány döntése 
alapján.   Felhasználásáról a 

Kormány dönt.      

4. 375739   Beruházás Előkészítési 
Alap 

Az állami beruházások 
megvalósításának elősegí-
tése, a beruházások előké-
szítési folyamatának javí-
tása. 

A Kormány döntése 
alapján.   

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat átcso-
portosításként. 

Az előirányzat 
átcsoportosítás-
ról szóló Korm. 
határozatban 
meghatározott 
időpont. 

    

5. 359395  

Filmszakmai közvetett támo-
gatások mozgókép törvény 
szerinti kiegészítő finanszíro-
zása 

A mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény  
(a továbbiakban: Mktv.) 
31/D. § (13) bekezdése 
szerinti fizetési kötelezett-

Nemzeti Filmintézet 
Közhasznú Nonprofit 
Zrt. 

  
Negyedévenkénti 
folyósítás az Mktv. 
alapján. 

  NAV   

10. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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ség teljesítése. 

6.   Gazdaságvédelmet szolgáló 
társadalompolitikai célok           

7. 388140   
Tizenharmadik havi nyug-
díj visszaépítésének támo-
gatása 

A nyugdíjasok anyagi 
biztonságának védelme,  
a nyugdíjas életszínvonal 
emelése. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár finanszíro-
zási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   

8. 388162   Nyugdíjprémium céltarta-
lék támogatása 

A nyugdíjasok részesedése 
a gazdasági növekedés 
eredményeiből. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár finanszíro-
zási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   

9. 005137  Lakástámogatások 

A lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001.  
(I. 31.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Lakástá-
mogatás rendelet), a fiata-
lok, valamint a többgyer-
mekes családok lakáscélú 
kölcsöneinek állami támo-
gatásáról szóló 134/2009. 
(VI. 23.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: 
Többgyermekes támogatás 
rendelet), a lakásépítési 
támogatásról szóló 
256/2011. (XII. 6.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Lakásépítési támoga-
tás rendelet), az otthonte-
remtési kamattámogatásról 
szóló 341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Otthonte-
remtési kamattámogatás 
rendelet), a devizakölcsö-
nök törlesztési árfolyamá-
nak rögzítését érintő meg-
térítésről és a közszférában 
dolgozók támogatásáról 
szóló 57/2012. (III. 30.) 
Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Devizaköl-
csön elszámolás rendelet), 
a lakás-előtakarékosság 

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek, termé-
szetes személyek. 

  

A Lakástámogatás 
rendelet, a Több-
gyermekes támoga-
tás rendelet, a La-
kásépítési támoga-
tás rendelet, az 
Otthonteremtési 
kamattámogatás 
rendelet, a Deviza-
kölcsön elszámolás 
rendelet, a Lakás-
előtakarékosság 
rendelet, az Adós-
ságrendezési rende-
let, az Új lakás 
rendelet, a Használt 
lakás rendelet, a 
Nemzeti otthonte-
remtés rendelet, a 
Többgyermekes 
jelzáloghitel csök-
kentés rendelet, és 
az otthonfelújítási 
rendelet alapján a 
Kincstár végzi. 

  

A Kincs-
tár a 
Lakástá-
mogatás 
rendelet 
25/A. §-a 
szerinti 
lakáspoli-
tikát 
megala-
pozó 
kutatások, 
tanulmá-
nyok, a 
lakáscélú 
támogatá-
sok meg-
ismerteté-
se, vala-
mint 
pályázat-
kezeléssel 
kapcsola-
tos kiadá-
sok köte-
lezettség-
vállalása 
és teljesí-
tésigazo-
lása kivé-
telével. 
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állami támogatásáról szóló 
215/1996. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Lakás-
előtakarékosság rendelet), 
az adósságrendezésben 
részt vevő természetes 
személyek lakhatási fel-
tételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési 
támogatásról szóló 
274/2015. (IX. 21.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Adósságrendezési 
rendelet), az új lakások 
építéséhez, vásárlásához 
kapcsolódó lakáscélú 
támogatásról szóló 
16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Új lakás rendelet),  
a használt lakás vásárlásá-
hoz, bővítéséhez igényel-
hető családi otthonteremté-
si kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Használt lakás rende-
let), a nemzeti otthonte-
remtési közösségekről 
szóló törvény végrehajtá-
sának szabályairól szóló 
115/2016. (VI. 6.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Nemzeti otthonterem-
tés rendelet), a három- 
vagy többgyermekes csa-
ládok lakáscélú jelzáloghi-
tel-tartozásainak csökken-
téséről szóló 337/2017. 
(XI.14.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Több-
gyermekes jelzáloghitel 
csökkentés rendelet), és a 
gyermeket nevelő családok 
otthonfelújítási támogatá-
sáról szóló 518/2020. 
(XI.25.) Korm. rendeletben 
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(a továbbiakban: otthon-
felújítási rendelet) megha-
tározott támogatások nyúj-
tása és az ahhoz kapcsoló-
dó szolgáltatások igénybe-
vételével összefüggő ki-
adások teljesítése. 
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11. melléklet a …/2020. (…..) PM rendelethez 

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2021. 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-  
szíro-
zott 
költ-
ség-  

vetési  
támo-

ga-  
tás 

közre-  
műkö-

dő  
szer-
ve-  
zete 

1.  Járvány elleni védekezési alap          

2. 271734  Járvány Elleni Védekezés 
Központi Tartaléka 

A járványügyi védekezés 
érdekében szükséges fel-
adatok. 

Az államháztartásért 
felelős miniszter, vagy a 
Kormány döntése alap-
ján. 

  

A Kvtv. 4. § (4) 
bekezdése alapján 
az Operatív Törzs 
működése ideje 
alatt, annak javasla-
ta alapján az állam-
háztartásért felelős 
miniszter csoporto-
síthat át, egyéb 
esetben a kiadási 
cím előirányzatának 
felhasználásáról a 
Kormány dönt. 

     

11. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
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A pénzügyminiszter 23/2020. (XII. 30.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény 148.  § (2)  bekezdés b), d)–e) és h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.)  
NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 22. alcíme a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § A Jöt. 9. § (1) bekezdés m) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülést
a) harmadik országba történő kiszállítás esetén az  Európai Unió vámterületéről történt kilépésről az  uniós 
számítógépes rendszerben alkalmazott elektronikus okmány,
b) tagállamba kiszállítás esetén az  adóraktár engedélyese a  termék címzett által történő átvételéről szóló 
dokumentum
igazolja.”

2. §  A 45/2016. NGM rendelet 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75.  § A  Jöt. 113.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetben az  adó-visszaigénylési jogosultság a  következő 
okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a  Jöt. 113.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  gázolaj adózottan történt beszerzését a  beszerzés helye 
és időpontja szerint is részletező, a  kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát is tartalmazó, az  üzemanyagkártya 
kibocsátója által kiállított számla, valamint az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés,
b) a  Jöt. 113.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  telephelyen történt tankolásokat a  tankolás dátumát, 
a tankolt üzemanyag mennyiségét és a forgalmi rendszámot tartalmazó kimutatás, valamint a telephely használati 
jogcímének megállapítására alkalmas okirat,
c) az  adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélye, bérelt 
kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződés,
d) a  közúti árufuvarozási vagy személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedély, saját számlás szállítás 
esetén a közúti áruszállítási vagy közúti személyszállítási igazolvány,
e) pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződés,
f ) az a)–e) pont szerinti, nem angol, német vagy francia nyelvű okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása vagy rövid 
magyar nyelvű kivonata.”

3. §  A 45/2016. NGM rendelet 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magánfőző a párlat előállítását az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon jelenti be.”

4. §  A 45/2016. NGM rendelet 108/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 75. § rendelkezéseit kell alkalmazni a 2020. november 27. napját megelőzően felhasznált kereskedelmi gázolaj 
utáni adó-visszaigénylési jog érvényesítése során is.”

5. §  A 45/2016. NGM rendelet 2.  § (2)  bekezdés g)  pontjának nyitó szövegrészében a „szerinti okmányok” szövegrész 
helyébe a „szerinti nem elektronikus okmányok” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a 45/2016. NGM rendelet
  1. 28. §-a,
  2. 31. §-ában a „Jöt. 43–52. §-a szerinti, valamint a”, és az „egyéb” szövegrész,
  3. 32. § (2) bekezdése,
  4. 32. § (3) bekezdése,
  5. 41. § (3) bekezdése,
  6. 37. alcím címében a „magánfőzőtől és a” szövegrész,
  7. 80. § (1) bekezdése,
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  8. 1. melléklet II. pont 2. alpont 2.17. pontjában az „adózott” szövegrész,
  9. 9. melléklet 4. pont 4.3. és 4.4. alpontja és
10. 17. melléklete.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3. §, valamint a 6. § 3., 6–8. és 10. pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 6. § 5. pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 24/2020. (XII. 30.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénnyel összefüggő 
módosításáról

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

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1–3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  XV. Pénzügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 5. Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcíme eredeti 
előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
c) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti fejezetet 
irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében és a b) pont 
szerinti alcímben megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és
d) az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti 
költségvetési fejezetben és a  b)  pont szerinti alcímben a  költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű 
előirányzatokra
[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
2.  § (1) Az  előirányzatoknak az  Áht. 109.  § (5)  bekezdése szerinti felhasználási szabályait az  1. és 2.  melléklet 
tartalmazza.
(2) A  3.  melléklet tartalmazza a  „Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok” fejezeti kezelésű 
előirányzatból ár- és belvíz kártalanításra jogosult személyek fizetendő éves díját.
3. § (1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében
1. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, F:7. mező 3. és 4.  pontja, a  2.  mellékletben foglalt táblázat  
F:3 mező 1–4.  pontja, F:4. mező 1., 5. és 6.  pontja alapján az  1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély 
összegű támogatás,
2. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 5. és 6.  pontja alapján az  1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
3. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 1. pontja, F:4. mező 
1., 5. és 6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
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4. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti regionális 
városfejlesztési támogatás,
5. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
6. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 5. és 6.  pontja alapján 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,
7. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 21.  cikke szerinti 
kockázatfinanszírozási támogatás,
8. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
9. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3. mező, F:4. mező 1., 5. és 6. pontja 
alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
10. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
11. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke 
szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
12. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke 
szerinti képzési támogatás,
13. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikke 
szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
14. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 3. pontja, F:4. mező 1., 5. és 
6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott 
beruházási támogatás,
15. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 39.  cikke szerinti 
épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás,
16. a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 4.  pontja, F:4. mező 1., 5. és 6.  pontja alapján a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
17. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1. és 6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikke 
szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
18. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke 
szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
19. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk szerinti 
sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
20. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:4. mező 1., 5. és 6. pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
21. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3. mező 5. pontja alapján 
az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági 
közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti támogatás,
22. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a közlemény 3.6. szakasza szerinti támogatás,
23. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a közlemény 3.8. szakasza szerinti támogatás
nyújtható.”

2. §  A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora alkalmazásában:
1. az  árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett terület: az  a  terület, amelyet a  felgyülemlett víz által felszíni 
elöntés veszélyeztethet;
2. hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) 
közötti terület;
3. nyílt ártér: a  folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült 
árvízvédelmi töltés, így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti;
4. mentesített ártér: a  folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű 
árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.”
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3. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.”

 (2) A Rendelet 6. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Azonos elszámolható költségek esetén a  20/A. alcím szerinti támogatás abban az  esetben halmozható 
csekély összegű támogatással, ha a  támogatáshalmozás nem vezet a  48/C.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti maximális 
támogatási összeg túllépéséhez.”

4. §  A Rendelet 48/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/F. § A 100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá 
halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a  10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget 
meghaladó támogatástartalmú egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 4. szakasza 
alapján közzé kell tenni az  Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a  támogatást nyújtó  
a  2020. december 31-ig odaítélt támogatások esetén 2021. február 1-jéig, az  ezt követően odaítélt támogatások 
esetén pedig a  támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az  állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak az  Atr. 6.  melléklete szerinti 
adatait.”

5. §  A Rendelet 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 4. sora, 6. sora és F:7. mező 3. és 4.  pontja 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) 4. sora és 6. sora a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, 
a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá 
a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU  
rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló  
2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a  Szerződés  
107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, 
valamint 13., 14., 16–18., 21., 22., 25., 26., 38., 39. és 56. cikke,
c) 4. sora és 6. sora az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1., 3.6. és 3.8. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) F:3. mező 1–4.  pontja, F:4. mező 1., 5. és 6.  pontja 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) F:4. mező 5. és 6.  pontja 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) F:3. mező, F:4. mező 1., 5. és 6. pontja a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló 
támogatás, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá 
a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU  
rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló  
2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 
17., 18., 22., 25., 26., 28., 31., 32., 38., 41., 45., 53., 55. és 56. cikke,
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d) F:3. mező 5. pontja az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. §  A Rendelet
a) 6. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „4–6.” szövegrész helyébe a „4–5.” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdés b) pontjában, 14. § (6) bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „2021. június 30.” 

szöveg,
c) 48/A.  § (4)  bekezdésében, 48/G.  § (4)  bekezdésében, 48/M.  § (4)  bekezdésében a „2020. december 31-ig” 

szövegrész helyébe a „2021. június 30-ig” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 4. §-a,
b) 9. § e) pontja, és
c) 6. alcíme.

9. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 24/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
„1. melléklet a 9/2018. (X. 19.) PM rendelethez

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

1. Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott 

költségvetési támogatás 
közreműködő 

szervezete

2.

1. Egyedi döntés vagy jogszabály 
alapján, pályázati rendszeren kívül –  
támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat 
útján –  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § alapján támogatói 
okirattal.

előleg biztosítható a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőig

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett 
valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló 
beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

visszterhes polgári jogi szerződés 
alapján - - -

-4. 367162

Az előirányzat fedezetet nyújt
1. visszatérítendő támogatásként az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1442/2016. 
(VIII. 17.) Korm. határozatban, a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. 
határozatban, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és 
versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) 
Korm. határozatban foglaltakra, 
2. a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközei terhére hozott Kormánydöntések 
végrehajtására,
3. a  hazai kis- és középvállalkozási szektor - elsősorban középvállalkozások - pénzügyi ismereteinek, önálló külső 
finanszírozási képességének növelésére, tőzsdei és nemzetközi piacokon történő jelenlétének erősítésére, valamint 
nemzetközi hálózatosodásuk elősegítésére az ún. ELITE program hazai implementálásával és felhasználásával,
4. a kis- és középvállalkozások tőzsdei bevezetésének a vissza nem térítendő támogatására,
5. az 1-4. pontba nem tartozó egyéb városfejlesztést, kis- és középvállalkozás fejlesztést szolgáló célok 
finanszírozására,
6. az 1-5. pontban foglaltak végrehajtásához és a fennálló vagy keletkező követelések kezeléséhez kapcsolódó 
működési és működtetési költségekre.

helyi önkormányzat, alapkezelő, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel – időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- igénybe vehető

31468 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok -

A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése

XV. Pénzügyminisztérium fejezet 2021. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzat
1. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere 
alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.)  PM rendelet és az állami vezetői mulasztások, 
illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat  alapján fedezetet nyújt 
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1-je előtti rendszeréből származó állami kötelezettségekre;
b) a gépjárműszavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja előtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre;
c) azon személyek kártérítési igényének megtérítésére, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal 
összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett;
d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése közben 
okozott károk megtérítésére.
2.  a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2016. évi megszüntetésével az ár- és  belvízkárok 
megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönöz, amelybe a Magyarországon hullámtérben, nyílt ártérben, az 
árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező 
természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni 
kártalanításra. 
Az előirányzat terhére az ár- és belvízzel kapcsolatos kártalanítás mértéke legfeljebb 15 millió forint lehet. A kezelő 
szerv a bejelentést követő 30 napon belül felméri az ár- és belvízi károkat és további 15 napon belül a megállapított 
kártalanítási összeget ezen előirányzatról teljesíti. Amennyiben az ár- és belvíz kárkifizetés megalapozásához a 
szokásos és általánosan alkalmazott eljáráshoz képest további eljárás és ezzel járó dokumentáció szükséges, úgy a 
kártalanítási összeg megállapítása és ennek kifizetése az utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül történik az 
előirányzat terhére.

1. Az F:3 mező 1. pontja tekintetében természetes személy.
2. Az F:2 mező 2. pontja tekintetében a Magyarországon hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos 
belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező azon 
természetes személy, 
a) aki 2016. december 31-ig a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezelőjével 
szerződést kötött, 
b) aki az a) pont szerinti szerződés alapján befizetést teljesít,
c) akinek a tulajdonában lévő lakóingatlanban víztöbblet következtében kára keletkezett,
d) akinek a szerződéses jogviszonya a kár bekövetkezését megelőzően legalább 30 napja fennállt,
e) aki a káresemény bekövetkezését megelőzően 6 hónapnál rövidebb ideig teljesített rendszeres befizetést a 
kártalanítás 50%-ára jogosult,
f) aki a káreseményt – illetve vészhelyzettel egyidejűleg bekövetkező káresemény esetén a vészhelyzet 
elmúltát – követő 15 napon belül a káreseményt írásban bejelenti. (Vészhelyzet esetén a bejelentési határidő 
azon a napon kezdődik, amikor a káresemény helyszíne biztonságosan és hatóságilag engedélyezett módon 
megközelíthetővé vált.)
3. Nem jogosult a 2. pontban foglalt személy a kártalanításra,
a) ha a szerződése megszűnik, mert
aa) a szerződést 30 napos felmondási idővel, a szerződést írásban felmondja,
ab) a befizetés esedékességétől számított 60. napig a hátralékos díjat  nem fizette meg és halasztást nem 
kapott,
ac)  súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít, 
b) ha késedelmes kárbejelentés esetén az időmúlás következtében nem igazolható a kára.

- -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel – időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- Magyar Államkincstár - -3.
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5. 348239
Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 programjaiban közvetlenül támogatást nyert hazai projekt 
megvalósítására nyújt fedezetet, továbbá az ehhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál. Az 
előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

gazdasági társaság, Európai Beruházási Bank, Európai Bizottság által meghatározott szervezet - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

7. 386273

Az előirányzat célja 
1. a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetése érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara  támogatása,
2.  a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó 
tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozása,
3.  a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatellátásainak, szakmai programjainak a támogatása,
4. az év közben előre nem látható kiadások fedezete.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

1. Az F:7 mező 1. pontja tekintetében Magyar Könyvvizsgálói Kamara.
2. Az F:7 mező  2.  pontja tekintetében nemzetközi szervezet.
3. Az  F:7 mező 3. pontja tekintetében természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil 
szervezet,szakszervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv.
4. Az  F:7 mező 4. pontja tekintetében fejezeti kezelésű előirányzat, költségvetési szerv.

1. Egyedi döntés vagy jogszabály 
alapján, pályázati rendszeren kívül –  
támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat 
útján –  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § alapján támogatói 
okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással – 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett 
valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló 
beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- igénybe vehető -

8. 390040

Az előirányzat célja a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány részére  - a feladatainak 
ellátása érdekében  - 
a) a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 10/A. §-a szerinti  támogatásnak nem minősülő 
pénzbeli vagyoni juttatás, 
b) a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 10/A. §-a szerinti támogatásnak  minősülő pénzbeli 
vagyoni juttatás,
c) tőkeminimum
biztosítása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó kiadásokat, bankköltségeket is.

Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

1. Az F:8 mező a) és c) pontja esetén 
megállapodással, szerződéssel.
2. Az F:8  mező b) pontja esetén 
egyedi döntés  vagy jogszabály 
alapján pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján –  támogatási 
szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

Támogatás esetén 
biztosíték lehet
a) a kedvezményezett 
valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló 
beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) biztosítói- vagy 
bankgarancia,
c) készfizető kezesség,
d) zálogjog. 

- - -

”

-

Nemzetközi és egyéb kötelezettségek

igénybe vehető

1. Egyedi döntés  vagy jogszabály 
alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján –  támogatási 
szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat 
útján –  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § alapján támogatói 
okirattal.

Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása

-

 Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett 
valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló 
beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) biztosítói- vagy 
bankgarancia,
c) készfizető kezesség,
d) zálogjog. 

1. A támogatás azon vállalkozások számára nyújtható, amelyek esetében
a) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem 
számít bele,
c) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
d) a támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő, vagy 
ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő 
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a támogatott tevékenység lezárásáig fenntartja, 
e) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást annak befejezését követő legalább 3 éven keresztül vagy 
ha a támogatás biztosítása szerinti egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában e rendelet II. 
fejezetében ennél hosszabb határidő kerül megállapításra, akkor ezen időtartamig fenntartja,
f) a támogatást igénylő kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma 
eléri a 10 főt, és a támogatott tevékenység lezárásáig sem csökken 10 fő alá.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, 
kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) benyújtója a beruházást vagy a kísérleti-fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja 
megvalósítani, amely esetében a bérleti vagy a lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a 
támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a támogatott tevékenység 
lezárásáig, vagy a támogatást igénylő nem vállalja, hogy a bérleti vagy a lízingszerződés lejárta előtt a fenti 
feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
c) benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri az 5 ezer főt,
d) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul.

Az előirányzat célja a hazai kis-, közép-, és nagyvállalkozások, minimum 400 millió forint elszámolható összköltségű 
koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termék kifejlesztésére vagy előállítására irányuló 
beruházásainak, továbbá a hazai egészségügyi gyártás megerősítésének támogatása, annak érdekében, hogy 
járványhelyzetben a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen az egészségügyi ellátás.
Az előirányzat keretében a fenti célt szolgáló beruházás vagy kísérleti-fejlesztési tevékenység részesülhet 
támogatásban.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

NER300 projekt megvalósítása

előleg
biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel – időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-3884176.
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2. melléklet a 24/2020. (XII. 30.) PM rendelethez 
„2. melléklet a 9/2018. (X. 19.) PM rendelethez 

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

1. Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 
módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja
Visszafizetés 

határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott 

költségvetési támogatás 
közreműködő szervezete

2.

-

1. A támogatás nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos 
statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt  fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág 
(TEÁOR 10-33),  építőipari ág (TEÁOR 41-43)  körébe sorolt ágazat vagy a raktározás, tárolás alágazat (TEÁOR 52.1) valamelyikébe esik, vagy a 
nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő 
raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző 
– közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által – jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt 
elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző 
– közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által – jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a 
projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó 
árbevételéhez képest,
g) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy 
kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő 
munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló 
és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, 
partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló 
vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye; az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók 
számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít, 
h) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – vagy amennyiben a g) alpontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál 
létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak 
átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, és a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az 
esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
i) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek 
forrását a támogató számára bemutatja, 
j) a támogatást igénylő nagyvállalkozás vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi,
k) a támogatást igénylő középvállalkozás vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma a fenntartási 
időszak alatt nem csökken 150 fő alá.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság 
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) – a d) alpont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével – benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri 
a 12 ezer főt,
c) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti vagy a lízing szerződés 
kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére 
vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti vagy a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
d) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az 
alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén: 10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 
10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék 
gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása, 
29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása.

1. Egyedi döntés vagy 
jogszabály alapján, 
pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján – támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, 
pályázat útján – támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § alapján 
támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel – 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett 
valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó,
 a támogató javára szóló 
beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által vállalt 
garancia vagy készfizető 
kezesség,
d) kedvezményezett 
tulajdonosa (így különösen 
anyavállalat, természetes 
személy) által vállalt 
készfizető kezesség.

-

Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

igénybe vehető3. 349562 Nagyvállalati beruházási támogatások

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, a  középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható összköltségű
1. induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak támogatása, 
2. kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása,
3. az 1. ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak támogatása,
4. az 1. ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak támogatása,
5. bővítő vagy pótló beruházásainak támogatása, amennyiben a támogatást igénylő 
a) igazolja, hogy a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei keletkeztek,
b) igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a 
megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett,
c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzat alcím 2021. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve
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1. Egyedi döntés vagy 
jogszabály alapján, 
pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján –  támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, 
pályázat útján –  támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a alapján 
támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett 
valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó,
 a támogató javára szóló 
beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

Visszterhes polgári jogi 
szerződés alapján. - - -

5. 359495

Az előirányzat fedezetet biztosít 
1. a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások 
kiadásaira,
2. a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről 
szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
működéséhez, feladatellátásához.

gazdasági társaság, költségvetési szerv

1. Egyedi döntés vagy 
jogszabály alapján, 
pályázati rendszeren kívül – 
támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Ávr. 101/A. § alapján 
támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással – 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett 
valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló 
beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- - -

”

-

1. Az F:4 mező 1. pontja tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési szerv, Pest megye területén telephellyel rendelkező 
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület.
2. Az F:4 mező 2. pontja tekintetében Pest Megye Önkormányzata.
3. Az F:4 mező 3. és 4.  pontja tekintetében helyi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági társaság,  civil szervezet, 
természetes személy.
4. Az F:4 mező 5. pontja tekintetében helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.
5. Az F:4 mező 6. pontja  tekintetében helyi önkormányzat,  térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással – 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- igénybe vehető

Szentháromság téri ingatlanberuházás

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
1. Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:
a) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a  vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztésekhez:
aa) mikro, kis-és középvállalkozások telephely feltételeinek javításához,
ab) üzleti infrastrukturális fejlesztések támogatásához, kiemelten ipari parkok, iparterületek, logisztikai és technológiai 
parkok fejlesztéséhez,
ac) barnamezős területek újrahasznosításához,
ad) vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzéséhez,
ae) ipari kapacitások és technológiák fejlesztéséhez,
af) befektetés-ösztönző tevékenység támogatásához,
ag) piacok fejlesztéséhez,
b) turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztéséhez, 
ba) turisztikai látványosságok, vonzerőkhöz,
bb) szálláshely kapacitás fejlesztéséhez,
c) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztéséhez,
d) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztéshez, kiemelten önkormányzati tulajdonú belterületi utak, 
kerékpárutak fejlesztéséhez,
e) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez, kiemelten önkormányzati 
tulajdonú intézmények energetikai megújításához,
ea)gyermekellátás feltételeinek javításához, önkormányzati ingatlanban működő nevelési, oktatási intézmények 
– kiemelten óvodák és általános iskolák – infrastrukturális fejlesztéséhez, 
eb) önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátás intézményeinek fejlesztéséhez,
f) kormányhatározat alapján, Pest megye területén működő egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények 
fejlesztéséhez,
g) települések infrastrukturális ellátottságának javításához, fejlesztéséhez,
h) felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztéséhez, élővizek és környezetük revitalizációjához;
2. az 1. pont szerinti Pest megye területén megvalósuló fejlesztések kapcsán a Pest Megye Önkormányzata által 
végzett feladatokhoz;
3. a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
a) a területi önkormányzatok,
b) a térségi fejlesztési tanácsok részére  a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben 
meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához;
4. területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
a) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez;
b) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és szakmai feladatai 
ellátásához;
5. a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019. (X. 28.) 
Korm. határozat  [a továbbiakban: 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat] 4. pontjában meghatározott célterületen 
az 1618/2019. (X. 28.)  Korm. határozat 3. pontjában foglalt célok megvalósításához;
6. egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és kapcsolódó projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket.

4. 280578 Területfejlesztési feladatok
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3. melléklet a 24/2020. (XII. 30.) PM rendelethez
„3. melléklet a 9/2018. (X. 19.) PM rendelethez

„A" kategória „B" kategória „C" kategória
0 – 1 000 000 5 000                            4 000                                    3 000                                 

1 000 001 – 2 000 000 6 500                            5 200                                    3 900                                 
2 000 001 – 3 000 000 8 000                            6 400                                    4 800                                 
3 000 001 – 4 000 000 9 500                            7 600                                    5 700                                 
4 000 001 – 5 000 000 11 000                          8 800                                    6 600                                 
5 000 001 – 6 000 000 12 500                          10 000                                  7 500                                 
6 000 001 – 7 000 000 14 000                          11 200                                  8 400                                 
7 000 001 – 8 000 000 15 500                          12 400                                  9 300                                 
8 000 001 – 9 000 000 17 000                          13 600                                  10 200                               

9 000 001 – 10 000 000 18 500                          14 800                                  11 100                               
10 000 001 – 11 000 000 20 000                          16 000                                  12 000                               
11 000 001 – 12 000 000 21 500                          17 200                                  12 900                               
12 000 001 – 13 000 000 23 000                          18 400                                  13 800                               
13 000 001 – 14 000 000 24 500                          19 600                                  14 700                               
14 000 001 – 15 000 000 26 000                          20 800                                  15 600                               

”

A Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok előirányzatból ár- és belvíz kártalanításra jogosult személyek 
fizetendő éves díja

A lakóingatlan (lakás céljára szolgáló 
felépítmény) szerződésben meghatározott értéke 

(Ft)

A lakóingatlan helye szerinti település veszélyeztetettségi besorolása és a fizetendő 
éves díj (Ft)
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2049/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda fejlesztése érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár belterület 122 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a  9200 Mosonmagyaróvár, Városház utca 4. szám alatti ingatlanon (a  továbbiakban: 
Ingatlan) oktatási tevékenység végzése céljából, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
fejlesztést végezzen, a 4. pontban meghatározott feltételek teljesülését követően;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében vizsgálja 
meg a  jelenleg az  Ingatlanban elhelyezett Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára 
Mosonmagyaróvári Fióklevéltárának (a  továbbiakban: Levéltár) más ingatlanba költöztetésének lehetőségét azzal, 
hogy elsősorban állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezésre kell törekedni;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2021. március 31.
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és 

a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a  2.  pont szerinti vizsgálat eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a Kormány részére a Levéltár kiköltöztetésének ütemezéséről és annak forrásigényéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2021. május 31.
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere és 

a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával, a  3.  pontban meghatározott feladat teljesülését követően 
készítsen előterjesztést a Kormány részére az Ingatlannak a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola 
és Óvoda részére történő, a Levéltár kikötöztetését követő, ingyenes tulajdonba adásáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2021. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 60/2020. (XII. 30.) ITM rendelete
	a Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet hat

	A pénzügyminiszter 16/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	a törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeiről

	A pénzügyminiszter 17/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 18/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 19/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

	A pénzügyminiszter 20/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja által birtokban tartható dolgok korlátozásáról

	A pénzügyminiszter 21/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról

	A pénzügyminiszter 22/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

	A pénzügyminiszter 23/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 24/2020. (XII. 30.) PM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

	A Kormány 2049/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
	a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
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