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II. Törvények

2016. évi CLXX. törvény
egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról*

1. Állami közparkok közfeladatok ellátása érdekében helyi önkormányzatok részére történő ingyenes 
átadása

1. §  Az Alaptörvény 34.  cikk (1)  bekezdésében, valamint 38.  cikk (3)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel, 
a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  § (1)  bekezdés 2.  pontja, a  nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.  § (1)  bekezdése, valamint az  állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI.  törvény 36.  § (1)  bekezdése alapján az  1.  mellékletben felsorolt közparkok fenntartása, mint közfeladat helyi 
önkormányzat részére történő átadásával egyidejűleg a  közfeladat ellátását szolgáló és ahhoz szükséges állami 
tulajdonú ingatlanok és állami tulajdonban álló tulajdoni hányadok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) e törvény 
erejénél fogva ingyenesen, az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

2. § (1) Az  1.  mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az  1.  mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok 
az ingatlanok terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt szerzik meg.

 (2) Az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a helyi önkormányzat 
megkeresése alapján kell bejegyezni. A megkeresésben hivatkozni kell e  törvény tulajdonjog átruházást, valamint 
az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére.

2. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint 
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény 
módosítása

3. §  Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a  hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi 
CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 10. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„10.  § (1) Az  Országgyűlés az  Nvtv. 14.  § (1)  bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a  Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonában álló,
a) Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok 2013. augusztus 1-jével,
b) Budapest 24447/1 helyrajzi számú, a  Budapest 24447/3 helyrajzi számú, a  Budapest 24456/1 helyrajzi számú, 
valamint a Budapest 24833/1 helyrajzi számú ingatlanok 2016. december 31-ével [az a) és b) pont szerinti ingatlanok 
a továbbiakban együtt: Erzsébet tér],
e törvény erejénél fogva ingyenesen az  állam tulajdonába kerülnek az  aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző 
közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása 
érdekében. Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.
(2) Az  Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése körében, az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok részét képező 
zöldfelületek és az  egységes kezelésű közösségi tér fejlesztését és karbantartását az  állam a  Belváros-Lipótvárosi 
Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata útján, az  erre a  célra nevesített támogatások biztosítása mellett látja 
el. A  zöldfelületek és az  egységes kezelésű közösségi tér fejlesztésére és karbantartására vonatkozó üzemeltetési 
szerződéseket az állam nevében az MNV Zrt. köti meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Törvény a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § E  törvénynek az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 2016. évi 
CLXX. törvény 3. §-ával módosított 10. § (2) bekezdése szerinti fejlesztésre és karbantartásra vonatkozó üzemeltetési 
szerződést legkésőbb 2017. január 31-ig meg kell kötni.”

3. Állami tulajdonú ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adása

5. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (3)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI.  törvény 36.  § (1)  bekezdése alapján a  Budapest III. kerület Árpád fejedelem út 108. szám alatt található, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest III. kerület 17927 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan állam 
tulajdonában lévő 57/100 tulajdoni hányada ingyenesen – szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak 
elősegítése érdekében – az  Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerül, azzal a  feltétellel, 
hogy az  Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség az  ingatlant terhelő kötelezettségeket a  (2)  bekezdés szerinti 
szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által 
megállapított értéket kell megjelölni.

6. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (3)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI.  törvény 36.  § (1)  bekezdése alapján a  Tatabánya Semmelweis utca 2. szám alatt található, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Tatabánya belterület 2090/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan állam tulajdonában lévő 
1/1 tulajdoni hányada ingyenesen – szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében – 
a Magyar Katolikus Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Magyar Katolikus Egyház az ingatlant terhelő 
kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést 
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként 
a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

1. melléklet a 2016. évi CLXX. törvényhez

Helyi 

Önkormányzat

Település Helyrajzi szám Művelési ág Állami tulajdoni 

hányad

1. Abaliget Község 
Önkormányzata

Abaliget 352 Kivett közpark 1/1

2. Alibánfa Község 
Önkormányzata

Alibánfa 182/1 Kivett park 1/1

3. Balatonszepezd Község 
Önkormányzata

Balatonszepezd 02/15 Kivett közpark 1/1

4. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Békéscsaba 12226/15 Kivett közpark 1/1

5. Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata

Berettyóújfalu 991 Kivett közpark 1/1
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6. Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzata

Budapest IX. Kerület 38241/32 Kivett közpark 1/1

7. Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat

Budapest X. Kerület 41447 Kivett közpark 31698/41657

8. Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei 
Önkormányzat

Budapest XVIII. Kerület 150353/9 Kivett közpark 1/1

9. Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Debrecen 5414 Kivett közpark 895/3455

10. Döbrököz Község 
Önkormányzata

Döbrököz 1556 Kivett közpark 1/1

11. Dunakeszi Város 
Önkormányzata

Dunakeszi 5056/4 Kivett park 1/1

12. Dunakeszi Város 
Önkormányzata

Dunakeszi 5056/3 Kivett épület, 
park

1/1

13. Kecskemét Megyei Jogú 
Város

Kecskemét 2385/22 Kivett közpark 1/1

14. Kecskemét Megyei Jogú 
Város

Kecskemét 2385/23 Kivett közpark 1/1

15. Kecskemét Megyei Jogú 
Város

Kecskemét 2996/7 Kivett udvar 1/1

16. Makó Város 
Önkormányzata

Makó 176/4 Kivett közpark 1/1

17. Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Miskolc 23375/12 Kivett közpark 1/1

18. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 0476/7 Kivett közpark 1/1

19. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 0476/8 Kivett közpark 1/1

20. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 10001/1 Kivett közpark 1/1

21. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 10001/2 Kivett közpark 1/1

22. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 10001/6 Kivett közpark 1/1

23. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 1500/15 Kivett közpark 1/1

24. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 1500/16 Kivett közpark 1/1

25. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 1500/19 Kivett közpark 1/1

26. Nagymaros Város 
Önkormányzata

Nagymaros 2610 Kivett közpark 1/1

27. Orosháza Város 
Önkormányzata

Orosháza 5908 Kivett közpark 1/1

28. Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Pécs 6154/3 Kivett parkerdő 1/1
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29. Siófok Város 
Önkormányzata

Siófok 7920/3 Kivett közpark 1/1

30. Székkutas Község 
Önkormányzata

Székkutas 401/14 Kivett közpark 1/1

31. Szentlőrinc Város 
Önkormányzata

Szentlőrinc 073 Kivett közpark 1/1

32. Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Zalaegerszeg 5531/2 Kivett közpark 1/1

33. Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Zalaegerszeg 5533/1 Kivett közpark 1/1

34. Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Zalaegerszeg 5532/2 Kivett közpark 1/1

35. Zsennye Község 
Önkormányzata

Zsennye 075/1 Kivett közpark 1/1

2016. évi CLXXI. törvény
a közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról*

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 28.  § (12)–(13)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Egyéb jövedelem az  alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéb szervezet 
által vagy az  ilyen jogi személy, egyéb szervezet megbízása alapján fizetett kamat és osztalék, valamint 
az  alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír 
elidegenítéséért kapott bevételnek az  értékpapír megszerzésére fordított értéket meghaladó része. Az  értékpapír 
megszerzésére fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések megfelelő 
alkalmazásával kell megállapítani. Ugyancsak egyéb jövedelem az olyan államban belföldi illetőséggel bíró személy 
által fizetett kamat, amely állammal Magyarországnak nincs hatályos egyezménye a  kettős adóztatás elkerülésére 
a jövedelem- és a vagyonadók területén.
(13) Egyéb jövedelem az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéb szervezet jogutód 
nélküli megszűnése, jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében a  magánszemély 
által – tagi (részvényesi, üzletrész-tulajdonosi) jogviszonya alapján – a  jogi személy, egyéb szervezet vagyonából 
megszerzett bevételnek a jogi személy, egyéb szervezet által kibocsátott részvény, üzletrész, más hasonló értékpapír 
vagy jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. Ugyancsak egyéb jövedelem az  alacsony adókulcsú 
államban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéb szervezet vagyonából a magánszemély által – tagi (részvényesi, 
üzletrész-tulajdonosi) jogviszonya megszűnése (ide nem értve a részvény, az üzletrész, más hasonló értékpapír vagy 
jog átruházását) következtében – megszerzett bevételnek a jogi személy, egyéb szervezet által kibocsátott részvény, 
üzletrész, más hasonló értékpapír vagy jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. Az értékpapír (a jog) 
megszerzésére fordított értéket az  árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó, a  jövedelemszerzés 
időpontját a  vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell 
megállapítani.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.



82796 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 209. szám 

2. §  Az Szja tv. a következő 91. §-sal egészül ki:
„91.  § A  magánszemély 2016-ra és az  azt megelőző bármely adóévre választhatja, hogy adókötelezettségeit 
a  közteherviselést és az  állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 
CLXXI. törvénnyel módosított 7. § (2) bekezdése és 28. § (12)–(13) bekezdés szerint, a közteherviselést és az állami 
szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXI. törvénnyel hatályon kívül 
helyezett 3. § 85. pontja és 28. § (20)–(22) bekezdése figyelmen kívül hagyásával teljesíti.”

3. § (1) Hatályát veszti az Szja tv.
1. 3. § 85. pontja,
2. 28. § (20)–(22) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az Szja tv. 7. § (2) bekezdésében a „vagy egyébként ellenőrzött külföldi társaság” szövegrész.

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

4. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. § 11. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„11. ellenőrzött külföldi társaság:
a) a belföldi illetőségű adózónak és a  külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi személy, amely tekintetében 
az adózó (önmagában vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen)
aa) a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
ab) a jegyzett tőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
ac) adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,
abban az üzleti évében, amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfelelő adó 
kisebb, mint az  a  különbözet, amellyel az  a  társasági adó, amelyet a  székhelye szerinti államot Magyarországnak 
feltételezve fizetett volna, meghaladja a külföldi személy által megfizetett társasági adónak megfelelő adót,
valamint
b) a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye abban az  adóévében, amelyben a  külföldi telephely által 
megfizetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint az  a  különbözet, amellyel az  a  társasági adó, amelyet 
a  telephely szerinti államot Magyarországnak feltételezve fizetett volna, meghaladja a  külföldi telephely által 
megfizetett társasági adónak megfelelő adót,
azzal, hogy
c) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a  külföldi személy, illetve a  külföldi telephely, ha egyértelműen 
megállapítható, hogy megfelelő személyzettel, felszereltséggel, eszközállománnyal és helyiséggel rendelkezik, 
amelynek révén érdemi gazdasági tevékenységet folytat,
d) a c) alpont alkalmazásakor – figyelemmel az e)–f ) alpontban foglaltakra is – minden esetben úgy kell tekinteni, 
hogy a  külföldi személy, illetve a  külföldi telephely érdemi gazdasági tevékenységet folytat, ha az  általa saját 
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottakkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői vagy kereskedelmi tevékenységből származó bevétele eléri összes bevétele legalább  
50 százalékát,
e) a d)  alpont szerinti arány megállapításakor a  külföldi személy, illetve a  külföldi telephely bevételei mellett 
számításba kell venni a külföldi személy székhelye, illetve a külföldi telephely fekvése szerinti államban székhellyel 
rendelkező valamennyi kapcsolt vállalkozása összes bevételét, valamint a  saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott alkalmazottakkal folytatott termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői vagy 
kereskedelmi tevékenységből származó bevételét is,
f ) a d)–e)  alpont alkalmazásakor befektetői tevékenységnek minősül a  tulajdoni részesedést jelentő tartós 
befektetés, a  hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint a  külföldi 
személy székhelye, illetve a  külföldi telephely fekvése szerinti államban az  értékpapírokra, befektetési 
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási 
tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, 
továbbá az  említett állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon 
országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége,
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g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi személy abban az üzleti évében, amelynek minden napján 
van egy benne legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkező olyan tagja, részvényese, amely, vagy amelynek 
kapcsolt vállalkozása az üzleti év első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett,
h) az e rendelkezésben foglaltakat az adózó köteles bizonyítani;”

5. § (1) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„f ) az  adózó azon adóévében, amelyben az  ellenőrzött külföldi társaság üzleti évének utolsó napja van, 
az  ellenőrzött külföldi társaság e  törvény szerinti szabályok szerint (az ellenőrzött külföldi társaságot belföldi 
illetőségű adózónak tekintve) kiszámított üzleti évi jövedelméből (adóalapjából) az  a  rész, amely az  ellenőrzött 
külföldi társaság következő jövedelmeiből ered
fa) kamat és pénzügyi eszközből származó jövedelem,
fb) szellemi alkotások jogából származó jövedelem,
fc) részvény, részesedés tartásából és kivezetéséből származó jövedelem,
fd) pénzügyi lízing tevékenységből származó jövedelem,
fe) biztosítási, banki és egyéb pénzügyi tevékenységekből származó jövedelem,
ff) olyan személytől származó jövedelem, amely áruk és szolgáltatások kapcsolt vállalkozások számára való 
értékesítéséből, illetve tőlük való beszerzéséből származik, amennyiben ezen személy nem vagy csak kis mértékben 
valósít meg hozzáadott gazdasági értéket,
feltéve, hogy e  rész pozitív (nyereség), továbbá meghaladja az  ellenőrzött külföldi társaság teljes jövedelmének 
egyharmadát, vagy – ha az  ellenőrzött külföldi társaság az  fd)–fe)  alpont szerinti tevékenységet folytat – teljes 
jövedelmének több, mint egyharmada származik az  adózóval vagy az  adózó kapcsolt vállalkozásaival folytatott 
ügyletből,”

 (2) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„m) az adózónál
ma) az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztésből, 
árfolyamveszteségből, valamint e  részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt 
veszteségből, árfolyamveszteségből az a rész, amely meghaladja az f ) pont alapján az ellenőrzött külföldi társaságra 
tekintettel az adóévben vagy azt megelőzően az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt összeget,
mb) a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, 
a  részesedés bármely jogcímen történő kivezetése (ide nem értve az  átalakulás, egyesülés, szétválás miatti 
elszámolást) következtében elszámolt veszteség, árfolyamveszteség (figyelembe véve az  üzleti vagy cégérték 
kivezetése következtében elszámolt ráfordítást is),”

6. §  A Tao. törvény 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdésben nem említett esetben a  belföldi illetőségű adózó és a  külföldi vállalkozó a  társasági 
adóból adóvisszatartás formájában levonhatja a  külföldön fizetett (fizetendő), a  társasági adónak megfelelő adót, 
ideértve az  ellenőrzött külföldi társaság által külföldön megfizetett társasági adónak megfelelő adóból azt a  részt 
is, amely arra a  jövedelmére jut, amelyet az adózó a 8. § (1) bekezdés f ) pontja alapján az adózás előtti eredmény 
növeléseként számolt el.”

7. §  A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (53) bekezdéssel egészül ki:
„(53) Az adózó a 2016-ban kezdődő adóévére választhatja, hogy adókötelezettségeit a közteherviselést és az állami 
szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 
4. § 11. pontja, 8. § (1) bekezdés f ) és m) pontja és 28. § (3) bekezdése szerint teljesíti.”

3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

8. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) V. fejezete a következő 
8/D. és 8/E. alcímmel egészül ki:
„8/D. Utólagos adófizetés
39/D.  § (1) A  személyi jövedelemadó alanyának minősülő természetes személy a  személyi jövedelemadóról szóló 
törvény rendelkezései szerint 2016. június 30-ig megszerzett, a  (2)–(3)  bekezdés szerint meghatározott bevétele 
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tekintetében választhatja, hogy adókötelezettségeit – az  adózás rendjéről szóló törvénynek és a  személyi 
jövedelemadóról szóló törvénynek egyébként a bevételre irányadó rendelkezései helyett – a (4)–(7) bekezdés szerint 
teljesíti.
(2) A természetes személyt az  (1) bekezdés szerinti választási lehetőség a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerinti következő adókötelezettségi jogcím alá eső jövedelem alapjául szolgáló bevételei tekintetében illeti meg:
a) egyéb jövedelem;
b) kamatjövedelem;
c) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem;
d) csereügyletből származó jövedelem;
e) osztalékból származó jövedelem;
f ) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
g) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
h) vállalkozásból kivont jövedelem.
(3) A természetes személyt nem illeti meg az (1) bekezdés szerinti választási lehetőség az olyan jövedelem alapjául 
szolgáló bevételeivel kapcsolatban,
a) amelyet terhelő személyi jövedelemadót vagy személyijövedelemadó-előleget az adózás rendjéről szóló törvény 
vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezés alapján a kifizető köteles megállapítani, vagy
b) amellyel összefüggésben a  kifizető az  adózás rendjéről szóló törvény vagy a  személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adatszolgáltatásra vagy igazolás kiállítására kötelezett.
(4) A  természetes személy (1)  bekezdés szerinti választása esetén a  (2) és (3)  bekezdés szerinti jövedelmet 
terhelő személyi jövedelemadó mértéke 10 százalék. A  fizetendő adó a  jövedelem és az  adómérték szorzata. 
A természetes személy az (1) bekezdés szerinti választásával visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a fizetendő adó 
megállapításakor a  számított adót csökkentő bármely tételt (így különösen adókedvezményt vagy -beszámítást) 
vegyen figyelembe.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelmet a  személyi jövedelemadón és a   
(7)–(8) bekezdés szerinti önellenőrzési pótlékon kívül e törvény szerinti más fizetési kötelezettség nem terheli.
(6) A  (4)  bekezdés szerinti személyi jövedelemadóval összefüggő adókötelezettségeit a  természetes személy, 
önadózás helyett, az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező 
olyan bank útján teljesíti, amelyet az  állami adóhatóság – a  bank kérelmére – erre kijelölt. Az  adókötelezettségek 
ilyen módon történő teljesítésének az  a  feltétele, hogy a  bank által a  természetes személy javára 
az adókötelezettségek teljesítése céljából megnyitott bankszámlán a  (4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó 
alapjául szolgáló pénzösszeget 2017. június 30-ig (különösen befizetés vagy utalás alapján) jóváírják.
(7) A  bank az  adókötelezettségek teljesítésére szolgáló bankszámlát a  természetes személy nyilatkozata alapján 
nyitja meg. A  természetes személy az  önellenőrzési pótlék megállapítása érdekében nyilatkozatában közli 
a  bankkal, hogy a  (4)  bekezdés szerinti személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelmet mely adóévben 
(vagy adóévekben) szerezte meg; ilyen közlés hiányában azt kell feltételezni, hogy a  jövedelem megszerzése 
a  nyilatkozattétel adóévét megelőző hatodik adóévben történt, és ennek megfelelően kell megállapítani 
az önellenőrzési pótlék összegét.
(8) A  bank a  (4)  bekezdés szerinti személyi jövedelemadót és a  (7)  bekezdés alapján megállapított önellenőrzési 
pótlékot a (6) bekezdés szerinti jóváírást követő 8 napon belül megállapítja és levonja, valamint a jóváírás hónapjára 
vonatkozó adóbevallásában bevallja és az  adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti. Az  önellenőrzési 
pótlékot a  jövedelem megszerzésének adóévére vonatkozó személyijövedelemadó-bevallás benyújtására előírt 
határidőtől a  jóváírás hónapjára vonatkozó adóbevallás benyújtására előírt határidőig terjedő időszakra kell 
felszámítani. A bank adóbevallásában a megállapított személyi jövedelemadó tekintetében a természetes személyre 
vonatkozó adatszolgáltatást nem teljesít.
(9) A  bank a  személyi jövedelemadó (7)  bekezdés szerinti megállapításáról igazolást állít ki a  természetes 
személynek, amelyben – szükség esetén az  érintett adóévek szerinti megosztásban – feltünteti a  személyi 
jövedelemadó és az  alapjául szolgáló jövedelem, valamint a  kapcsolódó önellenőrzési pótlék összegét. A  banki 
igazolás bizonyítja, hogy a  természetes személy az  (1)–(3)  bekezdés szerint meghatározott jövedelemmel 
összefüggő adókötelezettségeit jogszerűen teljesítette.
8/E. Részesedés kedvezményes megszerzése
39/E.  § (1) A  jogi személy, az  egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés 
(a  továbbiakban együtt: tagi részesedés) megszerzése az azt megszerző személynél – az e törvény szerinti fizetési 
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kötelezettségeket megállapító törvények rendelkezéseitől eltérően, figyelemmel a  (2)–(3) bekezdésben foglaltakra 
is – nem eredményezi e törvény szerinti fizetési kötelezettség keletkezését, ha
a) a megszerzett tagi részesedés legalább 10 százalékos részesedést biztosít az  azt kibocsátó jogi személy, egyéb 
szervezet saját tőkéjében és
b) a tagi részesedés 2017. június 30-ig történő átruházását közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett 
okiratba foglalt szerződés tartalmazza;
c) a tagi részesedés megszerzése ingyenesen történt, vagy a  tagi részesedés vételárának teljesítése az  Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező olyan bank által vezetett 
bankszámla megterhelésével 2017. június 30-ig megtörtént, amelyet az állami adóhatóság – a bank kérelmére – erre 
kijelölt;
d) a tagi részesedés megszerzését
da) az  azt megszerző személy az  e  célra rendszeresített nyomtatványon 2017. június 30-ig bejelenti az  állami 
adóhatóságnak, ha a tagi részesedés megszerzése ingyenesen történt, vagy
db) az azt megszerző személynek a c) pont szerinti bankszámlát vezető bank által kiállított igazolás bizonyítja.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha
a) a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 
együtt nem működő államban rendelkezik székhellyel,
b) a  jogi személy, az  egyéb szervezet által kibocsátott értékpapírt a  tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén 
forgalmazzák, vagy a tőzsdei forgalmazás engedélyezése iránti eljárás már folyamatban van, vagy
c) a  tagi részesedés megszerzése – az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezés figyelmen kívül hagyása esetén – 
a  személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem önálló tevékenységből származó jövedelem megszerzését 
eredményezi.
(3) A  Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy, egyéb szervezet által kibocsátott tagi részesedés 
megszerzése esetén az  (1)  bekezdés rendelkezései csak akkor alkalmazhatók, ha annak megszerzése belföldön 
székhellyel nem rendelkező jogi személytől, egyéb szervezettől, vagy belföldön állandó lakóhellyel nem rendelkező 
természetes személytől történt.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti részesedés megszerzését az  adózó nem jelentheti be a  társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 5. pontja alapján az adóhatósághoz.”

9. §  A Gst. 45. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy az  utólagos adófizetés részletes szabályait – így 
különösen az  adókötelezettségek teljesítésére jogosult bankok kijelölésére vonatkozó eljárás rendjét, valamint 
az adókötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó nyilatkozatokat és igazolásokat – rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy a  részesedés kedvezményes megszerzésének 
részletes szabályait – így különösen az  adókötelezettségek teljesítésére jogosult bankok kijelölésére vonatkozó 
eljárás rendjét, valamint a 39/E. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésre és a 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
bankszámla megnyitására vonatkozó részletes szabályokat – rendeletben állapítsa meg.”

10. §  A Gst. a következő 14. alcímmel egészül ki:
„14. Átmeneti rendelkezések
47. § A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 
CLXXI.  törvény kihirdetését követő 30. napig megnyitott Stabilitás Megtakarítási Számlán teljesített befizetéssel 
összefüggő adókötelezettségekre a  8/C. alcímnek a  közteherviselést és az  állami szervek feladatellátását érintő 
egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXI. törvény kihirdetését követő 30. napot megelőző napon 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

11. §  Hatályát veszti a Gst. 8/C. alcíme és 45. § (3) bekezdése.

4. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

12. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi  
XLIII. törvény 10. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai vezető]
„e) sportszövetség vagy sportegyesület tisztségviselője legyen.”
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5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. § és a 8–10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 4–7. § és a 11. § az e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

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

2016. évi CLXXII. törvény
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §  Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a  továbbiakban: Ehi.) 11.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egészségügyi államigazgatási szerv járványveszély esetén közvetlenül megteheti mindazon hatósági 
intézkedéseket és eljárásokat, amelyek a  járványveszély elhárítása érdekében szükségesek. Az  ebben a  körben 
hozott határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilvánítható.”

2. §  Az Ehi. 15. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap az  egészségügyért felelős miniszter, hogy a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben)
„a) a  munkavállalók fizikai tényezők (mesterséges optikai sugárzás) hatásának való expozíciójára vonatkozó 
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeket, és ennek kapcsán az egészségügyi államigazgatási szervnek 
teljesítendő bejelentésre vonatkozó eljárás részletes szabályait,
b) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeket, és ennek kapcsán az  egészségügyi 
államigazgatási szervnek teljesítendő bejelentésre vonatkozó eljárás részletes szabályait, és a  kockázatértékelés 
elkészítéséhez szükséges képesítés feltételeit,”
(rendeletben állapítsa meg.)

3. §  Hatályát veszti az Ehi. 14/B. § (2) bekezdése.

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 
évi XLVII. törvény módosítása

4. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás
a) tartalmazza a felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
b) tartalmazza az  egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásában 
szereplő EESZT felhasználó esetén annak alapnyilvántartási számát,
c) tartalmazhatja a felhasználó e-mail címét, telefonszámát,
d) tartalmazza a felhasználó számára megállapított jogosultságokat.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 209. szám 82801

Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és 
működési nyilvántartásában szereplő felhasználók a) és b)  pont szerinti adatait az  egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásából veszi át.”

5. §  Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„w) a látlelet tartalmi és formai követelményeit, kiadásának rendjét”
(rendeletben állapítsa meg.)

6. §  Az Eüak.
a) 19.  § (1)  bekezdésében az „és az  irányítása alá tartozó országos szervek és intézetek,” szövegrész helyébe 

az „és az irányítása alá tartozó országos intézet,” szöveg,
b) 23.  § (1)  bekezdésében az „a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat” szövegrész 

helyébe az „a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, ideértve azon adatokat is, 
amelyek az egészségügyi szolgáltató által felvett látlelet alapján állnak rendelkezésre” szöveg

lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

7. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 22. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  korai fejlesztést és gondozást, a  nem önkéntes pedagógiai szakszolgálati feladatellátást, valamint a  sajátos 
nevelési igényű gyermek fejlesztő nevelését végző intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási 
költségekhez támogatás jár.”

8. §  Az Ebtv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  korai fejlesztést és gondozást, illetve a  nem önkéntes pedagógiai szakszolgálati feladatellátást nyújtó 
intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár.”

9. § (1) Az Ebtv. 27. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az egészségbiztosító döntése ellen fellebbezésnek van helye, ha
a) az egészségbiztosító azzal az indokkal utasítja el a külföldi gyógykezelésre irányuló kérelmet, hogy a biztosítottat 
Magyarországon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató el tudja látni a kérelemben megjelölt orvosilag indokolt 
időn belül, vagy
b) az egészségbiztosító a külföldi gyógykezelésre jogosult személy által választott külföldi egészségügyi szolgáltató 
helyett a  jogosultság-igazolásban az  EGT tagállamban vagy Svájcban letelepedett másik külföldi egészségügyi 
szolgáltatóra tesz javaslatot.”

 (2) Az Ebtv. 27. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a  biztosított valamely EGT tagállam területén ellátást vesz igénybe, az  egészségbiztosító engedélyezheti 
a magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítás megtérítését. Az engedély tárgyában hozott döntés 
ellen fellebbezésnek van helye.”

10. § (1) Az Ebtv. 37. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  (1)–(9)  bekezdés, a  (12)  bekezdés, valamint a  31.  § (6)  bekezdése, a  33.  § (5)  bekezdése és a  35.  § 
(6) bekezdése szerinti követelést az egészségbiztosító jogosult az igénybe vett finanszírozás, illetve az ártámogatás 
folyósítását követő öt éven belül a finanszírozás elszámolása során is érvényesíteni.”

 (2) Az Ebtv. 37. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A (2)–(4) bekezdés, a (6)–(9) bekezdés, a (12) bekezdés, a (16) bekezdés, valamint a 31. § (6) bekezdése, a 33. § 
(5)  bekezdése és a  35.  § (6)  bekezdése szerinti követelés összege után a  fizetési kötelezettség megállapításakor 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kell fizetni, amennyiben a  kamat összege meghaladja az  1000 forintot. 
A kamatkövetelés öt éven belül a finanszírozás elszámolása során is érvényesíthető.”

11. §  Az Ebtv.
a) 33. § (3) bekezdésében a „31. § (6)–(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „31. § (7) és (8) bekezdésében” 

szöveg,
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b) 36.  § (9)  bekezdésében az  „(1)–(7)  bekezdésekben” szövegrész helyébe az  „(1), (2), (4)–(7)  bekezdésben” 
szöveg,

c) 38. § (1) bekezdés a) pontjában az „okmányokat, valamint” szövegrész helyébe az „okmányokat, főkönyvet és 
annak mellékleteit képező analitikus nyilvántartásokat, továbbá készletnyilvántartásokat, valamint” szöveg

lép.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

12. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 110.  §-a a  következő (4c)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4c) A  (4a)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő személyek neve, a  számukra engedélyezett tevékenység 
megnevezése, az engedély időtartama, valamint az engedély száma bárki számára megismerhető adat.”

13. §  Az Eütv. 112. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem vehető fel a működési nyilvántartásba az,)
„i) akit korábban azért töröltek a  működési nyilvántartásból, illetve akinek a  működési nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmét az egészségügyi államigazgatási szerv azért utasította el, mert
ia) felróható magatartásával a működési nyilvántartást vezető szervvel a nyilvántartás körébe tartozó valótlan adatot 
közölt,
ib) szakirányú szakképesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  megfelelő 
szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés működési nyilvántartásba történő bejelentése nélkül vagy azt 
megelőzően kezd meg
a törléstől, illetve a kérelem elutasításától számított egy évig,”

14. §  Az Eütv. 219. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elhunyt személyt – függetlenül attól, hogy fekvőbeteg-gyógyintézetben vagy azon kívül hunyt el – kórbonctani 
vizsgálat alá kell vonni, ha)
„c) az elhunyt szerv- vagy szövetátültetés donora vagy recipiense volt,”

15. §  Az Eütv. 228. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) és (3a) bekezdésen kívüli eseményt
a) ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet
aa) egy megye területét érinti, az egészségügyi államigazgatási szerv javaslatára a miniszter,
ab) több megyét érint, az országos tisztifőorvos javaslatára a miniszter,
b) ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet
ba) egy megye területét érinti, az  országos tisztifőorvos egyetértésével az  egészségügyi államigazgatási szerv 
a miniszter azonnali tájékoztatása mellett,
bb) több megyét érint, az országos tisztifőorvos javaslatára a miniszter
minősíthet egészségügyi válsághelyzetnek.”

16. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„e) az  egészségügyi válsághelyzeti és veszélyhelyzeti ellátásra, az  egészségügyi válsághelyzet és veszélyhelyzet 
kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, az  egészségügyi válsághelyzeti és veszélyhelyzeti ellátás során 
megtehető intézkedésekre, az  egészségügyi dolgozók kirendelésére, az  egészségügyi válsághelyzeti és 
veszélyhelyzeti ellátásra való felkészülésre, az  egészségügyi válsághelyzet és veszélyhelyzet kihirdetésére, 
megszüntetésére, az  egészségügyi válsághelyzet és veszélyhelyzet esetén nyújtott egészségügyi ellátások 
finanszírozására, továbbá az  egészségügyi válsághelyzet és veszélyhelyzet esetén az  Állami Egészségügyi Tartalék 
feltöltésére vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben megállapítsa.)
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 (2) Az Eütv. 247. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„h) a  miniszter, hogy a  terrorizmus elleni küzdelemért felelős miniszterrel egyetértésben az  egészségügyi 
intézmények terrorveszély idején ellátandó feladatait, működési és jelentési rendjét, a terrorizmus elleni védelmével 
kapcsolatos intézkedések körét és az erre való felkészülés részletes szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

17. §  Az Eütv.
a) 27.  § (3)  bekezdésében az „– e  törvény keretei között –” szövegrész helyébe az „– e  törvény keretei között, 

ideértve a leletkiadás rendjét is –” szöveg,
b) 112. § (8) bekezdésében a „törlésének tényéről” szövegrész helyébe a „törlésének tényéről, elhalálozás esetén 

annak dátumáról,” szöveg,
c) 112/A. § (2) bekezdésében a „az egészségügyi dolgozó megfelel-e az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek” 

szövegrész helyébe a „fennáll-e a 112. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel” szöveg,
d) 112/A.  § (2)  bekezdésében a  „kizárólag az  (1)  bekezdésben” szövegrész helyébe a  „kizárólag a  112.  § 

(3) bekezdés d) pontjában” szöveg,
e) 124.  § (5)  bekezdésében az  „a miniszternek az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott 

rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat” szövegrész helyébe a „költségtérítést” szöveg,
f ) 201.  § (8)  bekezdésében a  „8 napon belül lehet fellebbezni.” szövegrész helyébe „8 napon belül lehet 

fellebbezni, a másodfokú eljárásban a bíróság soron kívül jár el.” szöveg,
g) 247.  § (3)  bekezdés o)  pontjában a  „feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályokat” szövegrész helyébe 

a „feladat- és hatáskörére, finanszírozására vonatkozó részletszabályokat” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti az Eütv.
a) 112.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az „illetve aki az  ezen tények fenn nem állása tekintetében a  112/A.  § 

(1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti,” szövegrész,
b) 112/A. § (1) bekezdése,
c) 159. § (6) bekezdés a) pontjában a „ , a másodfokú eljárásban az ETT Elnökségének” szövegrész,
d) 161. § (4) bekezdésében a „ , a másodfokú eljárásban az ETT Elnökségének” szövegrész.

5. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

19. §  A nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. törvény (a  továbbiakban: Nvt.) „A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes korlátai” alcíme 
a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C.  § Az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint bejelentett, a  dohánytermékhez, annak 
csomagolási egységéhez vagy bármely gyűjtőcsomaghoz hozzáadott, dohánytól eltérő anyagok (a  továbbiakban: 
adalékanyag) bejelentése esetén, valamint adalékanyagonként évente tárgyév március 31-éig igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni az egészségügyi államigazgatási szerv részére. A bejelentést követő évtől az igazgatási 
szolgáltatási díj a bejelentés fenntartását szolgálja.”

20. §  Az Nvt. 7/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1) és (3)  bekezdés szerinti bejelentés esetén, valamint a  bejelentett és az  egészségügyi államigazgatási 
szerv által az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint kiállított igazolással rendelkező termékek 
esetében évente, a  tárgyév március 31-éig a  bejelentésre kötelezettnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie 
az egészségügyi államigazgatási szerv részére. A bejelentést követő évtől az igazgatási szolgáltatási díj a bejelentés 
fenntartását szolgálja.”

21. §  Az Nvt. 7/J. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  új dohánytermék-kategóriák gyártói vagy forgalomba hozói a  (2)  bekezdés szerinti bejelentés esetén, 
valamint évente, tárgyév március 31-éig termékenként igazgatási szolgáltatási díjat fizetnek az  egészségügyi 
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államigazgatási szerv részére. A  bejelentést követő évtől az  igazgatási szolgáltatási díj a  bejelentés fenntartását 
szolgálja.”

22. § (1) Az Nvt. 8. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) Felhatalmazást kap a  fogyasztóvédelemért felelős miniszter, hogy az  adópolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakat rendeletben határozza meg.”

 (2) Az Nvt. 8. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) Felhatalmazást kap az  egészségügyért felelős miniszter, hogy az  adópolitikáért felelős miniszterrel és 
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel egyetértésben
a) az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalára, 
nyilvántartására és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére, valamint a bejelentések fenntartására vonatkozó 
igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a  díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, és visszatérítésével 
kapcsolatos,
b) az új dohánytermék-kategóriák bejelentésére, nyilvántartására, valamint a bejelentések fenntartására vonatkozó 
igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a  díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, és visszatérítésével 
kapcsolatos,
c) a  dohánytermékek gyártása során felhasznált adalékanyagok bejelentésére, nyilvántartására, valamint 
a  bejelentések fenntartására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a  díj beszedésével, kezelésével, 
nyilvántartásával, és visszatérítésével kapcsolatos
részletes szabályokat rendeletben határozza meg.”

23. §  Az Nvt. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXII. törvénnyel 
megállapított, 6/C.  §, 7/D.  § (4)  bekezdése és a  7/J.  § (4)  bekezdése szerinti, az  adalékanyagok, az  elektronikus 
cigaretták, utántöltő flakonok, dohányzást imitáló elektronikus eszközök, valamint új dohánytermék-kategóriára 
vonatkozó bejelentések fenntartásáért évente fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat első ízben a  termék 
bejelentését követő év március 31-éig kell megfizetni.”

6. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

24. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény III. Fejezete a következő 
alcímmel és 19/B. §-sal egészül ki:
„Kollektív szerződés kiterjesztése az egészségügyi ágazatban
19/B.  § (1) A  munkáltató vagy a  tagok felhatalmazása alapján a  munkáltatói érdek-képviseleti szervezet és 
a  szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség által kötött kollektív szerződésnek a  jogviszonyból származó 
jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az  ezzel kapcsolatos eljárás 
rendjét érintő szabályainak hatályát a  kollektív szerződést kötő két oldal együttes kérelmének megfelelően 
a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az  egészségügyi ágazatban főtevékenység alapján besorolt 
munkáltatókra kiterjesztheti, a  Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény szerinti 
országos munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek képviselői, valamint 
az egészségügyért felelős miniszter véleményének kikérése után.
(2) A  kollektív szerződés egészségügyi ágazatra történő kiterjesztésének feltétele, hogy a  kollektív szerződést 
kötő munkáltató, munkáltatók vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet munkáltató tagjai az  egészségügyi 
ágazatban közalkalmazotti jogviszonyban és munkajogviszonyban állók többségét foglalkoztassák, valamint 
a  kollektív szerződést kötő szakszervezet, szakszervezetek között legyen legalább egy olyan szakszervezet, 
amelynek az egészségügyi ágazatban közalkalmazotti jogviszonyban és munkajogviszonyban álló tagjainak száma 
eléri az  egészségügyi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban és munkajogviszonyban állók 
létszámának 10%-át.
(3) A  kiterjesztés iránti kérelem a  Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere TEÁOR ’08 
szerinti ágazatra, alágazatra, szakágazatra vonatkozhat. A (2) bekezdés szerinti feltételeket ennek megfelelően kell 
teljesíteni.
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(4) A  (2)  bekezdésben foglalt feltételek fennállását a  kérelmezőknek a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
előtti eljárásban a  kiterjesztés iránti kérelem benyújtásának időpontját hat hónappal megelőző időpontjára 
vonatkozó tényadatokkal kell alátámasztaniuk. A  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az  eljárása során 
az  adatok igazolására megkeresheti az  adatok nyilvántartását ellátó vagy kezelő illetékes hatóságot, bíróságot, 
közigazgatási szervet, köztestületet, érdekvédelmi, illetve érdekképviseleti szervet vagy fórumot, munkáltatót, 
munkáltatói érdek-képviseleti szervezetet, szakszervezetet vagy szakszervezeti szövetséget.
(5) A  kiterjesztés iránti kérelem benyújtására csak a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által 
vezetett, a  kollektív szerződések nyilvántartásába bejegyzett kollektív szerződés esetén kerülhet sor. 
A  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a  kiterjesztés elrendeléséről szóló döntés meghozatala érdekében 
megvizsgálja a  kiterjesztést alátámasztó gazdasági, költségvetési, államháztartási, foglalkoztatási, szociális 
tényezőkhöz kapcsolódó adatokat és indokokat.
(6) Az  egészségügyi ágazatra történő kiterjesztésre alkalmazni kell az  ágazati párbeszéd bizottságokról és 
a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 17. § (3) és (4) bekezdésének, 18. § 
(1)–(3) bekezdésének és 26. § 13. pontjának rendelkezéseit.”

7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

25. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1)–(6) bekezdés szerint kiadott forgalomba hozatali engedély öt évig hatályos. Az engedély – a hatályosság 
lejártát megelőzően legalább kilenc hónappal benyújtott kérelemre, az  előny/kockázat arány újraértékelése 
alapján  – megújítható. A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  megújítási kérelmet 90 nap alatt bírálja 
el. A  megújítást követően a  gyógyszer forgalomba hozatali engedélye korlátlan ideig hatályos, kivéve, ha 
a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv úgy dönt, hogy az  e  bekezdés alapján benyújtott farmakovigilanciával 
kapcsolatos adatok alapján vagy az  adott gyógyszerrel történő betegexpozíció elégtelensége miatt öt évre újítja 
meg.”

26. §  A Gytv. 18. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  gyógyszer forgalmazását felfüggesztheti, elrendelheti annak a  forgalomból 
történő kivonását, illetve visszahívását és megtilthatja a gyógyszer alkalmazását, ha)
„e) a gyógyszer összetevőinek ellenőrzését, továbbá a gyártási folyamat közbenső fázisában szükséges ellenőrzést 
nem végezték el, vagy ha a gyógyszer nem felel meg az egyéb, a gyártási engedély kiállításával vagy a gyógyszer 
hatóanyagával kapcsolatos követelményeknek vagy kötelezettségeknek, ideértve, ha a  gyógyszer vagy 
hatóanyagának gyártása nem a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően történt,”

27. §  A Gytv. 25/B. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  gyógyszer forgalmazását felfüggeszti, ha a  forgalomba hozatali 
engedély jogosultja az  (1)  bekezdés alapján fennálló fenntartási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének 
a  (6)  bekezdésben foglalt határidőben nem tesz eleget. A  fenntartási díj határidőben történő meg nem fizetése 
miatti felfüggesztés a gyógyszer-nagykereskedőkhöz és az egészségügyi szolgáltatókhoz a felfüggesztés előtt már 
kiszállított gyógyszereket nem érinti.
(6b) A  (6a)  bekezdésben meghatározott felfüggesztés a  forgalomba hozatali engedély fenntartási díjának 
megfizetését követően szüntethető meg.”

28. §  A Gytv. 25/C. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt, vagy forgalomba hozatali engedéllyel 
nem rendelkező gyógyszert (a  továbbiakban e  § tekintetében együttesen: gyógyszer) különös méltánylást érdemlő 
betegellátási érdekből a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye alapján akkor lehet alkalmazni, ha]
„d) az  engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazáshoz a  gyógyszer gyártója hozzájárul és vállalja, hogy a  gyógyszert 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a  kezelés teljes időtartama alatt, vagy ha az  korábban bekövetkezik, 
a  gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáig, és garantálja annak minőségét a  helyes 
gyártási gyakorlatnak megfelelően,”
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29. §  A Gytv. a következő 35. §-sal egészül ki:
„35. § A 2. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

30. §  A Gytv. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

31. §  A Gytv.
a) 10.  § (4)  bekezdésében a  „hogy a  betegtájékoztatón” szövegrész helyébe a  „hogy a  csomagoláson és 

a betegtájékoztatón” szöveg,
b) 15/C.  § (1)  bekezdésében a  „kockázatértékelését” szövegrész helyébe a  „kockázatértékelését 

a kormányrendeletben meghatározott véleményekre figyelemmel” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti a Gytv. 1. számú melléklet III. L. megjelölésű sora.

8. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

33. §  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 14/A.  §-a a  következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Kamarai tagság nélkül is igazolható az  egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság, ha a  külföldi 
állampolgársággal rendelkező egészségügyi dolgozó az  egészségügyi szakképesítés megszerzését követően 
egészségügyi tevékenységet Magyarországon nem kíván folytatni, az  egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultság igazolása kizárólag a szakképesítése külföldön történő elismerése miatt szükséges, és az egészségügyi 
tevékenység folytatásának feltételei az Eütv., valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló törvény alapján egyebekben fennállnak.”

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

34. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a  továbbiakban Gyftv.) 14.  § (12)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(12) A  bejelentéshez csatolni kell az  ismertetési tevékenységet folytató által szervezett rendezvényen szereplő 
előadásokkal kapcsolatos szerződéseket. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kérésére csatolni kell továbbá:
a) a  részvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolatát vagy az  előzetes regisztrációt igazoló dokumentum 
másolatát,
b) a rendezvénnyel összefüggésben kötött további szerződések másolatát,
c) a rendezvényhez nyújtott támogatás összegét, a szervezés költségét igazoló dokumentumok másolatát.”

35. §  A Gyftv. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § (1) A  Gytv. 16.  § (2)  bekezdése szerinti esetben, ha a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerint engedélyezi a beszerzést, az egészségbiztosítási szerv az adott 
gyógyszert hivatalból társadalombiztosítási támogatásban részesítheti.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  támogatás mértéke megegyezik a  termékhiánnyal érintett, 
az  egészségbiztosítási szerv által a  társadalombiztosítási támogatásba befogadott készítmény közfinanszírozás 
alapjául elfogadott árához nyújtott támogatásával.”

36. § (1) A Gyftv. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyógyszerek és tápszerek társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos eljárások kérelemre, bejelentésre vagy 
hivatalból indulnak, melynek során:)
„c) a  hivatalból indult eljárás esetén az  egészségbiztosítási szerv által lefolytatandó eljárás a  támogatott 
gyógyszerek, tápszerek körének teljes vagy részleges, a (7) és (8) bekezdés szerinti felülvizsgálatára, vagy a 22/A. § 
szerinti társadalombiztosítási támogatásba történő befogadására”
(irányulhat.)
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 (2) A Gyftv. 23. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A 22/A. § szerinti esetben az egészségbiztosítási szerv 30 napon belül dönt a gyógyszer társadalombiztosítási 
támogatásba történő befogadásáról.”

37. §  A Gyftv. 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosítási szerv kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert, ha:)
„a) a 22/A. §-ban foglalt eset kivételével érvényes forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezik,”

38. §  A Gyftv. 38. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját a  36.  § (1)  bekezdése szerinti befizetési kötelezettség nem 
terheli:]
„d) a 22/A. § alapján társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerre kifizetett támogatási összeg után.”

39. § (1) A Gyftv. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a  támogatott gyógyszerek tárgyévi forgalma után kifizetett társadalombiztosítási támogatás 
– a 38. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerekre fordított összeget nem tartalmazó – összege meghaladja az E. Alap 
költségvetése Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímének a  tárgyév január első napján hatályos előirányzatának 
összegét, akkor e  kiadási többlet finanszírozása – a  (2)–(3)  bekezdésben foglaltak szerint – az  E. Alap kezelője és 
a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak kötelezettsége.”

 (2) A Gyftv. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerint számított kiadási többlet költségeit az E. Alap kezelője és a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjai a (4)–(5) bekezdésben foglalt megosztásban viselik. A kiadási többletnek a forgalomba hozatali engedély 
jogosultakra eső része a  társadalombiztosítási támogatásra ténylegesen kifizetett összeg és az  adott előirányzat 
különbségének arányában oszlik meg, melyet a  forgalomba hozatali engedély jogosultak a  (4) és (4a)  bekezdés 
szerint fizetnek vissza.”

 (3) A Gyftv. 42. §- a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyszertámogatásra, a  költségvetési törvényben 
meghatározott összeg túllépése esetén a  (3)  bekezdésben meghatározott kiadási többletből számított túllépés 
összege a  kifizetett – a  támogatásvolumen-szerződések alapján teljesített befizetésekkel csökkentett – egyedi 
méltányossági támogatás arányában oszlik meg az  érintett gyógyszerek forgalomba hozatali engedély jogosultjai 
között.”

40. §  A Gyftv. a következő 53/D. §-sal egészül ki:
„53/D.  § (1) A  gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetét, törvényes képviseletét, 
társasági szerződésének vagy alapító okiratának rendelkezéseit az  egészségügyi államigazgatási szerv 
a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés céljából és annak keretei között vizsgálja.
(2) Az  egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, hogy a  gyógyszertárat működtető gazdasági társaság, illetve 
a személyi jogos gyógyszerész a 73. §-ban, a 74. § (3), (5) és (6) bekezdésben, a 75. §-ban, valamint a 83/A. § (3), (7) és 
(8) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint működik, jár el.
(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a tényállás tisztázása érdekében jogosult
a) helyszíni ellenőrzést folytatni bármely helyszínen, és
b) bármely személy birtokában levő adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, a tükörmásolat felhasználásával 
az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni,
ha valószínűsíthető, hogy az adott helyszínen a 73. §-ban, a 74. § (3), (5) és (6) bekezdésében, a 75. §-ban, valamint 
a  83/A.  § (3)  bekezdésében foglalt rendelkezések megsértéséhez kapcsolódó adatok találhatók. A  helyszíni 
ellenőrzés elrendeléséről az ügyfél és az érintettek előzetes értesítése mellőzhető, ha az veszélyeztetné az eljárási 
cselekmény eredményességét. Bármely személy vagy szervezet köteles a  kezelésében levő adatokat, illetve 
a  birtokában levő iratok másolatát olvasható és másolható formában az  egészségügyi államigazgatási szerv 
rendelkezésére bocsátani.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv – a 73. §-ban, a 74. § (3), (5) és (6) bekezdésében, a 75. §-ban, valamint 
a  83/A.  § (3)  bekezdésében foglaltak megtartásának ellenőrzésével összefüggésben – jogosult megismerni és 
kezelni az ügyfél és az ügyféllel kapcsolatba hozható személyek személyes adatait. Ha a bizonyítási eszköz az eljárás 
tárgyával össze nem függő személyes adatot is tartalmaz, és az adatok elkülönítése a bizonyítási eszköz bizonyító 
erejének sérelme nélkül nem lehetséges, a bizonyítási eszközzel érintett minden személyes adat kezelésére jogosult 
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az egészségügyi államigazgatási szerv, azonban a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel össze nem függő személyes 
adatok megvizsgálására csak addig a mértékig jogosult, ameddig meggyőződik arról, hogy az adat nem függ össze 
a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel.
(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a tényállás tisztázása érdekében jogosult
a) a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság és vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állók közötti,
b) a  gyógyszertárat működtető gazdasági társaság és a  vele szerződéses jogviszonyban álló, gyógyszertár 
működésével összefüggésbe hozható személy vagy szervezet közötti,
c) a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság érdekében szerződés alapján eljáró más személy vagy szervezet, 
illetve a gyógyszertár működése miatt kapcsolatba kerülő személy vagy szervezet közötti
jogviszonyt és a ténylegesen megvalósuló tevékenységet vizsgálni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti vizsgálathoz a jogviszony, illetve a tevékenység alanyainak rendelkezésre kell bocsátania 
mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a ténylegesen végzett tevékenység a létrejött 
jogviszonyok tartalmának megfelel.
(7) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  73.  §-ban, a  74.  § (3), (5) és (6)  bekezdésében, a  75.  §-ban, valamint 
a  83/A.  § (3)  bekezdésében foglaltak megtartásának ellenőrzése során bármely helyszínt átkutathat, oda 
önhatalmúlag, a  tulajdonos (birtokos), illetve az  ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e  célból 
lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat. A kutatás során az eljáró személy az ügyfelet, az ügyfél megbízottját 
(volt megbízottját), alkalmazottját (volt alkalmazottját) szóban vagy írásban felvilágosítás és magyarázat adására 
kötelezheti, illetve a  helyszínen más módon tájékozódhat. Magáncélú, illetve magánhasználatú helyiségben, 
ideértve a  járműveket és más területet is, helyszíni ellenőrzést folytatni csak akkor lehet, ha az  az ügyfél bármely 
jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, alkalmazottja, megbízottja, valamint a ténylegesen az irányítást gyakorló 
vagy korábban irányítást gyakorolt más személy használatában van.
(8) A  (7)  bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre előzetes ügyészi jóváhagyással kerülhet sor. 
Az  ügyészség a  kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor hagyja jóvá, ha az  egészségügyi államigazgatási szerv 
valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, és ésszerű megalapozottsággal feltehető, 
hogy a kérelem szerinti helyszínen a megjelölt jogsértéssel kapcsolatos információforrás fellelhető, és feltételezhető, 
hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. Az  ügyészség a  kérelmezett 
vizsgálati cselekményt részben is jóváhagyhatja, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve milyen vizsgálati 
cselekmény tehető. Az ügyészség jóváhagyása alapján a kibocsátásától számított kilencven napig foganatosítható 
vizsgálati cselekmény.
(9) A  (7)  bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményről az  érintetteket a  vizsgálati cselekmény 
megkezdésével egyidejűleg szóban kell értesíteni, és lehetőleg az érintettek jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálati 
cselekmény megkezdése előtt közölni kell a vizsgálati cselekmény célját.
(10) Az egészségügyi államigazgatási szerv – ha a tényállás tisztázása érdekében szükségesnek tartja – elrendelheti 
az általa meghallgatott tanú adatainak zártan kezelését.
(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv, ha megállapítja, hogy a 73. §-ban, a 74. § (3), (5) és (6) bekezdésében, 
valamint a  83/A.  § (3)  bekezdésében foglalt rendelkezések valamelyikét a  gyógyszertárat működtető gazdasági 
társaság, illetve a  személyi jogos gyógyszerész megsértette, a  közforgalmú gyógyszertár működtetetését 
felfüggeszti és egyidejűleg határidőt tűz ki a  jogellenes állapot megszüntetésére. Ha a gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaság a jogellenes állapotot határidőn belül nem szünteti meg, az egészségügyi államigazgatási szerv 
a határidő leteltét követő 15 napon belül visszavonja a közforgalmú gyógyszertár létesítési és működési engedélyét.
(12) Az egészségügyi államigazgatási szerv, ha megállapítja, hogy a 75. §-ban foglalt rendelkezést a gyógyszertárat 
működtető gazdasági társaság megsértette, az  összefonódásban szereplő négynél több közforgalmú 
gyógyszertár működtetetését felfüggeszti és egyidejűleg határidőt tűz ki a  jogellenes állapot megszüntetésére. 
Ha a  gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a  jogellenes állapotot határidőn belül nem szünteti meg, 
az egészségügyi államigazgatási szerv a határidő leteltét követő 15 napon belül visszavonja az érintett közforgalmú 
gyógyszertár létesítési és működési engedélyét.
(13) Az  ügyfél és ügyvédje közötti kommunikáció során, illetve ilyen kommunikációs célból való felhasználás 
érdekében keletkezett adat vagy az  azt rögzítő irat az  egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában 
bizonyítékként nem használható fel, illetve nem vizsgálható meg, nem foglalható le, szemle során a birtokos az ilyen 
irat felmutatására nem kötelezhető.
(14) Amennyiben az  iratnak a  (13)  bekezdés hatálya alá tartozása tekintetében vita merül fel, az  egészségügyi 
államigazgatási szerv kérelme alapján az irat (13) bekezdés hatálya alá tartozásáról a Fővárosi Törvényszék nemperes 
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eljárásban, a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül dönt, az ügyfél meghallgatásával. Ha a bíróság 
azt állapítja meg, hogy az irat nem esik a (13) bekezdés hatálya alá, az iratot az egészségügyi államigazgatási szerv 
számára kiadja; a  továbbiakban az  iratra vonatkozó általános szabályok irányadóak. Ellenkező döntés esetében 
a bíróság az iratot az ügyfélnek adja ki.”

41. § (1) A Gyftv. 54. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
[A működési engedélyt az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – a  (3)  bekezdésben és az  58.  § (2)  bekezdésében foglalt 
kivétellel – a  létesítési engedéllyel egyidejűleg a  működési engedély visszavonására okot adó körülményekről való 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül vissza kell vonni akkor is, ha]
„k) a  közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság nem felel meg a  74.  § (1)  bekezdésében 
foglaltaknak,
l) a gyógyszertár egészségbiztosítási szervvel fennálló ártámogatási szolgáltatói jogviszonya megszűnik.”

 (2) A Gyftv. 54. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A működési engedélyt a (2) bekezdés]
„b) a), b) és k) pontjában foglalt esetben a változás bekövetkezésének napjával,”
(kell visszavonni.)

42. §  A Gyftv. „Vegyes rendelkezések” alcíme a következő 78. §-sal egészül ki:
„78. § (1) A 2017. január 1-jén érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaság köteles 2017. január 31-ig benyújtani a  kormányrendeletben foglalt tartalommal, valamint 
a 74. § (2) bekezdése szerinti, egységes szerkezetbe foglalt, benyújtáskor hatályos állapot szerinti társasági szerződés 
vezető tisztségviselők által hitelesített másolatát az egészségügyi államigazgatási szervnek.
(2) Ha a  közforgalmú gyógyszertár 2017. január 1-jén hatályos társasági szerződése nem felel meg a  74.  § 
(1)  bekezdésében foglaltaknak, az  egészségügyi államigazgatási szerv az  erről való tudomásszerzéstől számított  
15 napon belül 2017. január 1. napjával visszavonja a közforgalmú gyógyszertár létesítési és működési engedélyét.”

43. §  A Gyftv. 87/I. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvénnyel 
megállapított 61.  § (2)  bekezdés c)  pontjában foglaltakat a  2015. július 15-ét megelőzően szakgyógyszerészi 
szakképesítést szerzett, valamint szakgyógyszerészi szakképzést megkezdett gyógyszerészekre nem kell alkalmazni.”

44. §  A Gyftv. a következő 87/N. §-sal egészül ki:
„87/N.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi 
CLXXII.  törvénnyel megállapított 42.  § (1), (3) és (4a)  bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettség 
első ízben a  42.  § (1), (3) és (4a)  bekezdésének hatálybalépését követően 2017. évre vonatkozó befizetési 
kötelezettségekre alkalmazandó.”

45. §  A Gyftv.
a) 14. § (1) bekezdésében a „közvetett formában” szövegrészek helyébe az „közvetett formában megvalósított, 

a 3. § 10. pont szerinti tevékenység esetében” szöveg,
b) 14. § (10) bekezdésében a „bejelenteni” szövegrész helyébe az „elektronikus úton bejelenteni” szöveg,
c) 24. § (7) bekezdésében a „23. § (3)–(4) és (6)–(8)” szövegrész helyébe a „23. § (3)–(4) és (6)–(8a)” szöveg,
d) 42.  § (4)  bekezdésében az  „az (5)  bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész helyébe az  „a (4a) és 

az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel” szöveg,
e) 53/B. § (4) bekezdésében a „6 hónapon” szövegrész helyébe az „egy éven” szöveg
lép.

46. §  Hatályát veszti a Gyftv. 59. § (1) bekezdés c) pontjában az „az 54. § alapján” szövegrész.
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10. Egyéb rendelkezések

47. §  A központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 
100. § (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
[(2) Hatályát veszti a Kttv.
a) 134. §]
„ab) (1)  bekezdés 13.  pontjában az „egészségügyről szóló törvény szerinti” és a „és a  központi nyugdíjbiztosítási 
szervnél” szövegrész,
ac) (3) bekezdésben az „egészségügyről szóló törvény szerinti” szövegrész,”

11. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1.  §, a  3.  §, az  5. és 6.  §, a  9.  §, 11–16.  §, a  17.  § a)–d)  pontja, a  17.  § f )–g)  pontja, a  18 §, a  22.  §, a  25–32.  §, 

a  34–38.  §, a  40.  §, a  43.  §, 45.  § a)–c) és e)  pontja, 46.  §, a  49.  § valamint az  1.  melléklet 2017. január 1-jén lép 
hatályba.

 (3) A 19–21. §, a 23. §, a 39. §, a 44. § és a 45. § d) pontja az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (4) A 7. § 2017. február 1-jén lép hatályba.
 (5) A 8. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

49. §  A 30.  § és az  1.  melléklet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

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

1. melléklet a 2016. évi CLXXII. törvényhez

A Gytv. 2. számú melléklet A) Jegyzéke a következő 79–91. sorral egészül ki:

[A B

Hivatalos elnevezés (illetve más 
név vagy rövidítés, illetve külföldön 

gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

„79. 4-benzylpiperidine 4-(phenylmethyl)piperidine

80. 3,4-dichloromethylphenidate/ 
3,4-CTMP

methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[piperidin-2-yl]acetate

81. A-836,339 N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]- 
2,2,3,3-tetramethylcyclopropane- carboxamide

82. MXP, methoxyphenidine, 
2-MeO-diphenidine

1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine

83. 3F-phenmetrazine, 
meta-fluoro- phenmetrazine, 

meta-F-phenmetrazine

2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

84. N-(2-methoxyethyl)-N-(1-
methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-

yl)-4-thiazol-methanamine

N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)-4-thiazol-methanamine
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85. N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)-4-thiazol- methanamine

N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine

86. alpha-PBT; alfa-PBT; a-PBT; 
α-Pyrrolidinobutiothiophenone

2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one

87. Diclazepam, 2-Chlorodiazepam, 
Ro5-3448

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

88. Diphenidine, 
1,2-diphenylethylpiperidine; DPD; 

1,2-DEP; DIPH

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine

89. MTTA; MTA; Mephtetramine 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

90. Nitracaine 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate

91. EG-018 (naphthalen-1-yl) (9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanone”

2016. évi CLXXIII. törvény
az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további 
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  
1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról*

1. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
33/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével 
meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és 
a  legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá 
átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén
a) az  építtető az  építési tevékenységet a  kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal 
– kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és 
székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a kormányrendeletben kijelölt szervnek,
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult 
szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást 
vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,
c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni,
d) a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni.”

 (2) Az Étv. 33/A. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti építési tevékenységet a  bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és 
a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.
(3) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az (1) bekezdés szerinti építési tevékenységet,
a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani,
b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület 
állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani,
és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.”

2. §  Az Étv. 38/C. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az  (5)  bekezdésben foglalt ellenőrzésen kívül bármely más 
energetikai tanúsítványt is ellenőrizhet.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(7) A  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a  jogszabályi rendelkezések megsértésével kiállított energetikai 
tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet, vagy kormányrendeletben meghatározott bírságot 
szabhat ki.”

3. §  Az Étv. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  építésfelügyeleti hatóság a  hatósági ellenőrzést a  megindításától számított 60 napon belül lefolytatja. 
Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul megindítja a  (2)  bekezdés szerinti intézkedések megtételére 
irányuló eljárást. Ezen intézkedéseknek
a) a (2) bekezdés a)–c) pontja esetében a szabálytalan tevékenységtől számított öt éven belül,
b) a (2) bekezdés d)–e) pontja esetében a szabálytalan tevékenységtől számított tíz éven belül
van helyük.”

4. §  Az Étv. 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie:)
„d) az építésügyi hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő állapot kialakítását, 
amennyiben a  jogerős és végrehajtható építési engedélytől való eltérés építési engedélyhez kötött, de attól 
építésügyi hatósági engedély nélkül tértek el,”

5. §  Az Étv. 48. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha
a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet)
„bb) bejelentéssel, de a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladva,”
(végzik.)

6. §  Az Étv. 48/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon 60 napon 
belül folytatja le a  hatósági ellenőrzést és ha szabálytalanságot állapít meg, hivatalból megindítja az  eljárást és 
megteszi az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott intézkedéseket. Az  eljárás megindításának legkésőbb az  építés 
befejezésétől – ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől – számított tíz éven belül van 
helye.”

7. §  Az Étv. IV/A. Fejezete a következő 57/E. §-sal egészül ki:
„57/E.  § Ha az  57/C.  § (1)  bekezdése szerinti eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés érinti 
a  Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását, a  másodfokú eljárásban szakhatóságként országos illetékességgel 
a Heves Megyei Kormányhivatal jár el.”

8. §  Az Étv. a következő 60/D. §-sal egészül ki:
„60/D.  § Az  egyszerű bejelentés körének bővítésére és az  építésügy területén érvényesítendő további 
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 57/E.  §-t a  folyamatban lévő másodfokú 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. §  Az Étv.
a) 13.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „lakóépület létesítésekor” szövegrész helyébe az  „építési 

tevékenység esetén” szöveg,
b) 13.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az „egység számát” szövegrész helyébe az „egység számát és 

a megengedett vagy kizárt rendeltetését” szöveg,
c) 32. § (6) bekezdésében a „lakóépületre” szövegrész helyébe az „építési tevékenységre” szöveg,
d) 33/A. § (1a) bekezdésében az „épület építése” szövegrész helyébe az „építési tevékenység” szöveg,
e) 48/A. § (6) bekezdésében az „Az (5) bekezdés szerinti 90 napos időtartam újrakezdődik” szövegrész helyébe 

az „A hatóság az (5) bekezdésben foglalt ellenőrzést ismételten megindítja” szöveg,
f ) 52.  § (2)  bekezdésében az  „A névjegyzéket vezető” szövegrész helyébe a  „Ha e  törvény másként nem 

rendelkezik, a névjegyzéket vezető” szöveg,
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g) 62. § (1d) bekezdésében a „300 m2-t meg nem haladó összes hasznos alapterületű lakóépületek” szövegrész 
helyébe az „építési tevékenységek” szöveg

lép.

10. §  Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

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

2016. évi CLXXIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról*

1. §  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A településkép védelme érdekében)
„d) az  önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide 
nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos, valamint a településképi bírságot.”

2. §  A Tvtv. a következő 4/A–4/C. alcímmel egészül ki:
„4/A. A reklámok elhelyezése közterületen és a közterületről látható magánterületen
11/A. § (1) A településkép fokozottabb védelme érdekében a települések közigazgatási területén lévő közterületen, 
valamint a  közterületnek nem minősülő ingatlanon (a továbbiakban: magánterület) közterületről látható 
reklámhordozó és reklám csak úgy és olyan méretben, megjelenési formában helyezhető el, illetve tehető közzé, 
hogy az  a  település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát és 
szerkezetének – az  építészeti, táji érték és az  örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy 
kialakítását aránytalanul ne sértse vagy akadályozza.
(2) A reklámhordozók és a reklámok elhelyezésének részletszabályait megállapító, e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet és településképi rendeletek megalkotása és végrehajtása során érvényre kell juttatni 
azt az  alapelvet, hogy a  reklámok mennyisége és településképet befolyásoló jellege a  településkép védelmének 
megfelelő, észszerű mértékű legyen.
(3) Reklám az (1) és (2) bekezdés szerinti követelménynek megfelelően – településképi bejelentési eljárás alapján – 
a településképi rendeletben e törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között meghatározott
a) számú és formai feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá
b) méretben és technológiával
helyezhető el.
(4) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet és településképi rendeletek nem állapíthatnak meg
a) a reklámok tartalmi megítélésére vonatkozó, valamint
b) a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban a reklámok közúton és annak környezetében történő közzétételének 
feltételeiről megállapított rendelkezésektől eltérő
szabályokat.
11/B.  § (1) A  település közigazgatási területéhez tartozó – az  1.  mellékletben meghatározott – fokozott védelem 
alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – jogszabályban meghatározott 
kivétellel – nem helyezhető el.
(2) Az  1.  mellékletben meghatározott területen kívül reklámhordozó közterületi és magánterületi elhelyezésére 
vonatkozó szerződés legfeljebb öt évre köthető.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Magánterületi ingatlanon legfeljebb egy reklámhordozó helyezhető el, ha a  településképi rendelet a  település 
egyes területei tekintetében eltérően nem rendelkezik.
(4) A  településképi rendelet legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét időszakra eltérést engedhet az  (1) és 
(2)  bekezdésben, továbbá az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tilalmak és 
követelmények alól, ha a  település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében 
az szükséges.
11/C. § (1) A 11/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben és 
településképi rendeletben meghatározott tilalmak megszegése és kötelezettségek elmulasztása esetén az e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben kijelölt hatóság (a továbbiakban: hatóság) közigazgatási bírságot 
szab ki a  reklám közzétevőjével szemben és megfelelő határidővel elrendeli a  jogsértő állapot megszüntetését. 
A  bírság mértéke 150 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet, amely a  jogsértő állapot előírt határidőn belüli 
megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabása során a hatóság mérlegeli a  jogsértő magatartás súlyát, 
különösen a  jogsértések számát és a  településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a  jogsértés 
ismételtségét, időtartamát, a jogsértéssel elért előny mértékét és a reklámot közzétevő vállalkozás előző évi adózott 
eredményét.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási bírság megfizetése nem mentesíti a  kötelezettet a  jogsértő állapot 
megszüntetésének kötelezettsége alól. A jogerősen kiszabott és be nem fizetett közigazgatási bírság adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül.
11/D.  § Az  ezen alcímben megállapított rendelkezések nem érintik a  közúti közlekedésről szóló törvényben és 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt, a közutak környezetében elhelyezett reklámokra vonatkozóan 
közlekedésbiztonsági céllal meghatározott rendelkezéseket.
4/B. Településképi bírság
11/E.  § (1) Aki idegen vagyontárgyon a  tulajdonos, a  bérlő, illetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
vagyontárgy esetén a  vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulása nélkül plakátot helyez el (tartósan rögzít), 
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A közigazgatási bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.
(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az (1) bekezdés szerinti természetes személy a jogsértést teljes mértékben 
elismeri, a (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) A  közigazgatási bírság összege 10 000 forinttól 100 000 forintig terjedhet. A  helyszíni bírság összege 
5000 forinttól 50 000 forintig terjedhet.
(5) A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság kiszabása során a  (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság a közigazgatási 
bírság, a helyszíni bírság mértékét korlátlanul enyhítheti vagy a jogsértő magatartás csekély súlya miatt a kiszabását 
mellőzheti, feltéve, hogy a jogsértő magatartást tanúsító személy a plakátot nyomban eltávolítja.
(6) A  jogerősen kiszabott és be nem fizetett közigazgatási bírság, helyszíni bírság, adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül.
(7) A  kiszabott közigazgatási bírság, helyszíni bírság az  államháztartás önkormányzati alrendszerének bevételét 
képezi.
4/C. Értelmező rendelkezések
11/F. § E törvény alkalmazásában:
1. közterület: az  Étv. 2.  § 13.  pontja szerinti közterület, valamint a  magyar állam vagy a  helyi önkormányzat 
tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánút;
2. plakát: a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
3.  § d)  pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti 
kampányeszköznek nem minősülő falragasz vagy felirat, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül;
3. reklám: a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve
a) a  cégtáblát, üzletfeliratot, a  vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a  vállalkozást népszerűsítő 
egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a  tulajdonos által az  ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), 
valamint a  helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított 
táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;
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4. reklámhordozó: olyan eszköz, berendezés, létesítmény, amelynek rendeltetésszerű céljai közé tartozik az e törvény 
szerinti reklám közzététele.”

3. § (1) A Tvtv. 12. § (1) bekezdése a következő d)–g) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a  közterületen és a  közterületről látható magánterületen elhelyezhető reklámok megengedett méreteit, 
a reklámközzététel megengedett technológiáit, módszereit, eszközeit,
e) a reklámhordozók általános formai követelményeit,
f ) az e törvény szerinti reklámközzététel és reklámhordozó-elhelyezés szabályainak megszegéséért megállapítható 
jogkövetkezmények alkalmazására hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság kijelölését,
g) a  11/E.  § szerinti közigazgatási bírság, helyszíni bírság kiszabásának mérlegelési szempontjait és megfizetése 
módjának részletszabályait.”

 (2) A Tvtv. 12. § (2) bekezdése a következő g)–i) pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy a településképi rendeletben állapítsa meg]
„g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett 
eltéréseket,
h) a  helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai 
(műszaki) követelményeit.”

4. §  A Tvtv. a következő 15–17. §-sal egészül ki:
„15. § (1) A  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény 
(a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően új reklámhordozó elhelyezésére a  Módtv. és a  végrehajtására 
kiadott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor.
(2) E törvénynek a Módtv. által megállapított rendelkezéseit a Módtv. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet 
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A  Módtv. hatálybalépését megelőzően elhelyezett olyan reklámhordozó, amely nem felel meg e  törvény 
–  Módtv. által megállapított – rendelkezéseinek, valamint a  felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet 
és településképi rendelet rendelkezéseinek, legfeljebb 2020. december 31. napjáig használható reklám közzététele 
céljából.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti reklámhordozó használatára vonatkozó, határozott időre szóló szerződés időbeli 
hatálya nem hosszabbítható meg, és az érintett reklámhordozó használatára új szerződés nem köthető, kivéve, ha 
a reklámhordozót e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek követelményei szerint, településképi bejelentési 
eljárás alapján átalakították.
(5) A (4) bekezdés szerinti, határozott időre szóló szerződés lejártával, de legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határidő 
elteltével a reklámhordozót a tulajdonosa köteles a saját költségén eltávolítani, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti 
átalakítás esetét.
16.  § (1) A  helyi önkormányzat képviselő-testülete az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott – a  Módtv. 
rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követő 90 napon belül felülvizsgálja a  Módtv. 
hatálybalépésekor fennálló, a  település közterületének reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződéseit és 
kezdeményezi azoknak a Módtv. által megállapított és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseknek 
megfelelő módosítását vagy új szerződések megkötését, legkésőbb a 15. § (3) bekezdése szerinti hatállyal.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a Módtv. rendelkezéseit 
végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követően – legkésőbb 2017. október 1. napjáig – e  törvénynek 
a Módtv. által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja 
vagy módosítja a településképi rendeletét.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosítás, vagy az eredeti szerződés helyébe lépő új szerződés megkötése 
meghiúsul, a  helyi önkormányzat a  szerződést – a  szerződés szerinti felmondási jog gyakorlásán túlmenően – 
hathavi felmondási idővel felmondhatja.
17.  § Ez  a  törvény a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. §  A Tvtv. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § Az  állam, a  helyi önkormányzat, költségvetési szerv és e  szervezetek együtt, vagy külön-külön 100%-os 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kizárólag olyan reklámhordozón helyezhetnek vagy helyeztethetnek 
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el reklámot, amely megfelel az  e  törvény – Módtv. által megállapított – és a  végrehajtására kiadott jogszabályok 
rendelkezéseinek.”

6. §  A Tvtv. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. §  A Tvtv.
a) 2. § (3) bekezdésében a „az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek” helyébe „az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 14. § (2) bekezdésében a „reklámberendezések” szövegrész helyébe 

a „reklámhordozók” szöveg,
c) 14. § (2) bekezdésében a „2017. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. szeptember 30-ig” szöveg
lép.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

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

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

1. melléklet a 2016. évi CLXXIV. törvényhez
„1. melléklet a 2016. évi LXXIV. törvényhez

A településkép védelme szempontjából kiemelt területek

 1. a világörökségi helyszín területe és védőövezetének területe;
 2. a műemlék területe és a műemléki jelentőségű terület, a műemléki környezet területe;
 3. a történelmi emlékhely és a nemzeti emlékhely;
 4. a történeti kert és a történeti táj területe;
 5. a védett temető területe;
 6. a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe;
 7. a helyi jelentőségű védett érték területe;
 8. a  NATURA 2000 terület, a  nemzeti park területe, a  tájvédelmi körzet területe, az  országos jelentőségű 

természetvédelmi terület, a fokozottan védett természetvédelmi terület, az országos ökológiai hálózat magterülete 
és ökológiai folyosó területe;

 9. a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe;
 10. a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.”
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2016. évi CLXXV. törvény
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról*

1. §  A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 3. §-a 
a következő 19a. ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában)
„19a. projektcsoport: a kérelmező által egy adóévben megvalósított és a kérelemben megjelölt azon projektek vagy 
projektrészek összessége, amelyeket a minősítés szempontjából egy egységnek kell tekinteni,”

2. § (1) A KFItv. 13. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NKFI Alap terhére közfinanszírozású támogatás nyújtásáról kérelem alapján – a  jogszabályból és nemzetközi 
szerződésből fakadó kötelezettségeken, támogatásokon, fejlesztési célú beruházásokon, továbbá a  Kormány egyedi 
döntésével támogatott kiemelt kutatás-fejlesztési és innovációs programokon kívül – az NKFI Hivatal elnöke saját 
hatáskörben dönthet az NKFI Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben. E mértéken felül 
az NKFI Alap terhére biztosítható továbbá a Kormány által jóváhagyott programstratégiában foglaltak szerint)
„e) a kutatás-fejlesztés és innováció területén működő nemzetközi szervezetekben, valamint a nemzetközi kutatás-
fejlesztési és innovációs konzorciumokban való magyar részvétel tagdíjának és egyéb tagdíj jellegű befizetéseinek 
a finanszírozása,”

 (2) A KFItv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti – a  (2)  bekezdés b) és c)  pontja esetén visszafizetési kötelezettséggel vagy arra 
tekintet nélkül nyújtandó – közfinanszírozású támogatás, valamint a  nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs 
konzorciumokban való magyar részvétel egyszeri vagy éves tagdíjának az  NKFI Alap terhére történő biztosítására 
az  NKFI Alap éves programstratégiája és előirányzat-felhasználási terve a  12.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint 
módosítható. Az NKFI Hivatal a nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségét az NKFI Hivatal fejezeti 
kezelésű előirányzatából vagy az  NKFI Alapból teljesíti, az  NKFI Alapból megvalósuló kifizetés esetén közvetlen 
utalással vagy az NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatán keresztül, az NKFI Alapból történő pénzeszközátadás 
végrehajtásával.”

3. §  A KFItv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NKFI Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázat kiírásáról az NKFI Hivatal elnöke dönt. A pályázati 
kiírást az NKFI Hivatal teszi közzé, a pályázatokat az NKFI Hivatalhoz kell benyújtani.”

4. § (1) A KFItv. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kérelemre minősíti a kérelemben megjelölt
a) projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek,
b) projektcsoportot abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportba sorolt projektek
a 3. § szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e.”

 (2) A KFItv. 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben a minősítési eljárás keretében hozott határozat akkor használható 
fel, ha a támogató a pályázati felhívásban ezt lehetővé teszi.”

5. §  A KFItv. 37. és 38. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„37. § (1) A minősítési eljárás tárgya
a) az időtartamában pontosan meghatározott és a  kérelem benyújtását követően megkezdett projekt vagy 
projektrész (a továbbiakban: projektminősítési eljárás) vagy
b) a projektcsoport (a továbbiakban: projektcsoport-minősítési eljárás).
(2) Projektminősítési eljárás akkor kérelmezhető egy adott projekt egyes részeire, ha azok egyértelműen 
elválaszthatóak egymástól.
(3) A projektcsoport minősítésének részletes szempontrendszerét az SZTNH – az NKFI Hivatal elnöke véleményének 
kikérését követően – módszertani útmutatóban határozza meg, amit tájékoztatásul a honlapján közzétesz.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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38. § (1) Kérelemre az SZTNH a projektminősítési eljárásban
a) meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát,
b) meghatározza, hogy az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körében végzi-e.
(2) A  projektcsoport-minősítési eljárásban az  SZTNH meghatározza, hogy az  adott tevékenységet a  kérelmező 
a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 4.  § 32.  pontja szerinti saját tevékenységi 
körében végzi-e.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti kérdésben az  SZTNH abban az  esetben hoz érdemi döntést, ha 
a  projektminősítési eljárásban vagy a  projektcsoport-minősítési eljárásban a  projektet vagy a  projektcsoportot 
kutatás-fejlesztésnek minősíti.
(4) A projektcsoport-minősítés hatálya a projektcsoportba tartozó valamennyi projektre kiterjed.
(5) Ha az  SZTNH jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített valamely projektet vagy 
a projektcsoportot, a minősítésről hozott határozat köti a 36. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban vagy azzal 
összefüggő más eljárásban eljáró hatóságot annak megítélése tekintetében, hogy a tevékenység kutatás-fejlesztési 
tevékenységnek minősül-e.
(6) A projektminősítési eljárás keretében hozott határozat az (5) bekezdés szerinti más hatóságra csak a projektnek 
a projektminősítési eljárás lefolytatására irányuló kérelemben foglaltakhoz képest változatlan megvalósítása mellett 
kötelező. Ha a  projekt a  projektminősítési eljárás lefolytatására irányuló kérelemben foglaltakhoz képest eltérően 
valósul meg, a  tevékenység a  36.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti kedvezmények érvényesítése szempontjából új 
projektnek minősül, amelyre a minősítés hatálya nem terjed ki.”

6. §  A KFItv. 39. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az SZTNH e  fejezetben szabályozott eljárására a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:]
„i) a  projektcsoport-minősítési eljárásban az  egyes kijelölt projektek vizsgálatára és ezzel egyidejűleg 
a projektcsoport minősítésére vonatkozó ügyintézési határidő az egyes kijelölt projektekre vonatkozó külön kérelem 
benyújtását követő hatvan nap.”

7. §  A KFItv. 40. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság kérelemre megváltoztathatja az SZTNH)
„a) a minősítési eljárásban hozott határozatát,”

8. §  A KFItv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 39. § (2) bekezdése szerinti nemperes eljárás megindítására irányuló kérelmet a döntés közlésétől számított 
harminc napon belül az SZTNH-nál kell benyújtani vagy részére a feladás utólagos igazolását lehetővé tevő postai 
szolgáltatás igénybevételével megküldeni. Az  SZTNH a  kérelmet az  ügy irataival együtt tizenöt napon belül 
továbbítja a  Fővárosi Törvényszékhez kivéve, ha a  megtámadott döntést a  kérelemben foglaltaknak megfelelően 
kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja, valamint, ha a kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez való továbbítást 
megelőzően a kérelmező visszavonta.”

9. §  A KFItv.
1. 25. § (2) bekezdésében a „formailag az NKFI Hivatal” szövegrész helyébe a „formailag az NKFI Hivatal ellenőrzi” 

szöveg, a  „kollégiumok (a  továbbiakban: Kollégiumok) ellenőrzik” szövegrész helyébe a  „kollégiumok 
(a továbbiakban: Kollégiumok) értékelik” szöveg,

2. 36. § (2) bekezdésében a „minősítési eljárás” szövegrész helyébe a „projekt vagy projektcsoport minősítésére 
vonatkozó eljárás (a továbbiakban együttesen: minősítési eljárás)” szöveg,

3. 39. § (1) bekezdés h) pontjában a „minősítési” szövegrész helyébe a „projektminősítési” szöveg,
4. 47. § (1) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg
lép.
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10. § (1) Hatályát veszti a KFItv.
1. 12. § (2) bekezdésében a „hosszútávú és” szövegrész
2. 36. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész és
3. 39. § (5) bekezdésében a „kutatás-fejlesztési” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a KFItv. 36. § (2) bekezdés b) pontja.

11. §  Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

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

2016. évi CLXXVI. törvény
a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami 
tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény 
módosításáról*

1. §  A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú 
vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

2. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

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

1. melléklet a 2016. évi CLXXVI. törvényhez

 1.  A 2015. évi LXXV. törvény melléklete a következő 38a sorral egészül ki:

38a Csongrád Szeged Budapest 33549/1/A/17 1/1

 2.  A 2015. évi LXXV. törvény melléklete a következő 97a sorral egészül ki:

97a Komárom-Esztergom Tata Tata 1873 1/1

 3.  A 2015. évi LXXV. törvény melléklete a következő 99a–99s sorral egészül ki:

99a Pest Szentendre Szentendre 1052/1 1/1

99b Pest Szentendre Szentendre 1052/2 1/1

99c Pest Szentendre Szentendre 1062/1 1/1

99d Pest Szentendre Szentendre 1067 1/1

99e Pest Szentendre Szentendre 1070 1/1

99f Pest Szentendre Szentendre 1071 1/1

99g Pest Szentendre Szentendre 1826 1/1

99h Pest Szentendre Szentendre 1846 1/1

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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99i Pest Szentendre Szentendre 1848 1/1

99j Pest Szentendre Szentendre 2260 1/1

99k Pest Szentendre Szentendre 2260/A 1/1

99l Pest Szentendre Szentendre 2275 1/1

99m Pest Szentendre Szentendre 2285 1/1

99n Pest Szentendre Szentendre 2293 1/1

99o Pest Szentendre Szentendre 2295/A/4 1/1

99p Pest Szentendre Szentendre 2295/A/5 1/1

99q Pest Szentendre Szentendre 2317 1/1

99r Pest Szentendre Szentendre 2342 1/1

99s Pest Szentendre Szentendre 3732/3 1/1

 4.  A 2015. évi LXXV. törvény melléklete a következő 138a sorral egészül ki:

138a Vas Szombathely Szombathely 6107/2 1/1
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 455/2016. (XII. 19.) Korm. rendelete
az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az Első Nemzeti 
Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzésének 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
24/A.  §-a alapján az  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 
1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-048351) az  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209; cégjegyzékszám: 01-10-041828) 
részesedésszerzését – tekintettel a  villamos energia közszolgáltatási tevékenységet végezni kívánó, piaci 
alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az  ellátás biztonságát fokozó nemzeti 
közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak 
minősíti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1792/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
forrásbiztosítási kötelezettség előírásáról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 150 000 000 forint forrásnak a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 
9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1793/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.  30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 

amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1793/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz

2016. 2017. 2018. 2019-től összesen

1.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 12 230 000 000 1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 230 000 000 230 000 000 Igen 230 000 000 0 0 0

2.1.
BUDAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 15 400 000 000 1

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 400 000 000 400 000 000 Igen 0 400 000 000 0 0

2.2.
BUDAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 15 28 000 000 2

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 28 000 000 28 000 000 Igen 0 28 000 000 0 0

2.3.
BUDAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 3 HUF fejlesztés Hitel 15 157 000 000 3

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 157 000 000 157 000 000 Igen 0 157 000 000 0 0

2.4.
BUDAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 4 HUF fejlesztés Hitel 15 15 000 000 4

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 15 000 000 15 000 000 Igen 0 15 000 000 0 0

3.

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, 
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 10 4 000 000 000 0 2 000 000 000 2 000 000 000 0

1
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 750 000 000 750 000 000 Igen

2
3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 200 000 000 200 000 000 Igen

3

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a 
gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye 
létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 50 000 000 50 000 000 Igen

4 4.1. Kulturális célú beruházások 250 000 000 250 000 000 Igen

5
4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztését 
szolgáló beruházások 250 000 000 250 000 000 Igen

6

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 500 000 000 500 000 000 Igen

7 7.7. Város- és település-rehabilitáció 500 000 000 500 000 000 Igen

8 7.7. Város- és település-rehabilitáció 1 500 000 000 1 500 000 000 Igen

4.
CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 10 800 000 000 1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 800 000 000 0 Nem 0 0 0 0

5. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 21 400 000 000 1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 400 000 000 400 000 000 Igen 100 000 000 300 000 000 0 0

Fejlesztési 
célhoz/működéshez az 

ügylet mekkora értékkel 
járul hozzá

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)
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6. DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 8 80 000 000 80 000 000 0 0 0

1
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 5 500 000 5 500 000 Igen

2
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 24 500 000 24 500 000 Igen

3 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése 50 000 000 50 000 000 Igen

7. ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés
Halasztott fizetés, 
részletfizetés 11 21 950 703 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 21 950 703 21 950 703 Igen 21 950 703 0 0 0

8.
FADD NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 4 27 000 000 27 000 000 0 0 0

1
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 7 618 137 7 618 137 Igen

2
3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 11 925 068 11 925 068 Igen

3
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 7 456 795 7 456 795 Igen

9.
FEGYVERNEK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés Kölcsön 2 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000 Igen 5 000 000 0 0 0

10.
FÜRGED KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF adósságmegújítás Kölcsön 11 19 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 19 000 000 19 000 000 Igen 19 000 000 0 0 0

11.
GYÖNGYÖS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Kölcsön 10 1 040 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 1 040 000 000 0 Nem 0 0 0 0

12.1.
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Kölcsön 21 50 000 000 1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 50 000 000 50 000 000 Igen 0 50 000 000 0 0

12.2.
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 2 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 8 20 000 000 2

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 20 000 000 20 000 000 Igen 0 0 0 0

12.3.
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 3 HUF működés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 8 50 000 000 0 0 50 000 000 50 000 000 Igen 0 0 0 0

13.
HALÁSZTELEK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 600 000 000 1 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 600 000 000 600 000 000 Igen 600 000 000 0 0 0

14.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI 
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 6 200 000 000 1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 200 000 000 0 Nem 0 0 0 0

15.
KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 11 7 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 7 000 000 7 000 000 Igen 7 000 000 0 0 0

16.
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Pénzügyi lízing 4 2 251 548 1 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 2 251 548 2 251 548 Igen 2 251 548 0 0 0
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17.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 80 000 000 0 0 0 80 000 000

1 1.1 Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások 35 000 000 35 000 000 Igen

2
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 10 000 000 10 000 000 Igen

3
4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 15 000 000 15 000 000 Igen

4
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 20 000 000 20 000 000 Igen

18.
NAGYKÁLLÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

szerződés-
módosítás 
növekvő 
ügyletérték mellett Hitel 5 212 500 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 212 500 000 0 Nem 0 0 0 0

19.
NEMESBŐD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

adósságmegújítás 
szerződésódosításs
al Hitel 3 19 611 413 0 0 19 611 413 19 611 413 Igen 0 0 0 0

20. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 6 10 000 000 10 000 000 0 0 0

1 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése 4 000 000 4 000 000 Igen

2

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 2 000 000 2 000 000 Igen

3
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 4 000 000 4 000 000 Igen

21.
PÓCSMEGYER KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés

Halasztott fizetés, 
részletfizetés 4 25 200 100 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 25 200 100 25 200 100 Igen 25 200 100 0 0 0

22.
PUSZTAOTTLAKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

szerződés-
módosítás 
növekvő 
ügyletérték mellett

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 9 48 500 000 1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés 48 500 000 48 500 000 Igen 0 0 0 0

23.
RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF működés Hitel 6 22 500 000 0 0 22 500 000 0 Nem 0 0 0 0

24. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés
Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 2 150 000 000 0 0 150 000 000 150 000 000 Igen 0 0 0 0

25.
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 2 200 000 000 0 0 200 000 000 200 000 000 Igen 0 0 0 0

26.
TISZAVASVÁRI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 9 10 303 000 1

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 10 303 000 10 303 000 Igen 10 303 000 0 0 0

27.
VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 10 36 109 242 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 36 109 242 36 109 242 Igen 36 109 242 0 0 0
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28.1.
VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 9 3 100 000 000 0 0 0 0

1 7.8. Köztemető fejlesztése 13 076 000 0 Nem

2
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 22 050 000 0 Nem

3
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 101 039 000 0 Nem

4
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 680 659 000 0 Nem

5 7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 609 000 0 Nem

6
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 14 291 000 0 Nem

7
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 458 494 000 0 Nem

8
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 624 769 000 0 Nem

9 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése 510 226 000 0 Nem

10 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 674 787 000 0 Nem

28.2.
VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 10 900 000 000 10 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 900 000 000 0 Nem 0 0 0 0

29.
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 21 950 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 950 000 000 950 000 000 Igen 950 000 000 0 0 0
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A Kormány 1794/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. novemberi és decemberi előzetes kormányzati 
hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.  §-a alapján, tekintettel az  adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, 
a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, 

mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1794/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz

2016 2017 2018 2019-től összesen

1.1 HAJDÚNÁNÁS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft.

1 HUF fejlesztés kölcsön 8                       20 000 000    
 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 

teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 
                   20 000 000    Igen - 20 000 000  -  - 

1.2 HAJDÚNÁNÁS VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft.

2 HUF működés kölcsön 8                       50 000 000     -                    50 000 000    Igen - 50 000 000                  -                       -      

2. PUSZTAOTTLAKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

BÉKÉS MEGYEI KITÖRÉSI 
PONT NONPROFIT KFT.

1 HUF adósságmegújítás hitel 9                       48 500 000     7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés                    48 500 000    Igen 48 500 000  -  -                  -      

3. SIÓFOK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Balaton-parti Fenntartó 
és Hasznosító Kft

1 HUF működés hitel 2                      150 000 000     -                  150 000 000    Igen 150 000 000  -  -  - 

4 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárdi 
Távhőszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

1 HUF működés hitel 2                      200 000 000     -                  200 000 000    Igen 200 000 000  -  -  - 

5 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAVÍZ ZRT. HUF fejlesztés pénzügyi lízing 6                       10 165 000    
 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 

teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 
                   10 165 000    Igen - 10 165 000  -  - 

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett adósság nagysága 
szerint

Jóváhagyott ügylet adatai

 Értéke  Fejlesztés célja

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)

So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai

  Kormány által engedélyezett 
fejlesztéshez kapcsolódó 

ügyletérték 

Ü
gy

le
t s

or
sz

ám
a

D
ev

iz
an

em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Kérelemmel érintett 
gazdasági társaság neve
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A Kormány 1795/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a Csongrád Megyei Kormányhivatal elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükséges 
intézkedésekről

A Kormány a Csongrád Megyei Kormányhivatal feladatainak hatékony ellátása érdekében
 1. egyet ért a  Hódmezővásárhely, belterület 9258 helyrajzi számú – természetben Hódmezővásárhely, Kálvin János 

tér 4. szám alatti – ingatlannak (a továbbiakban: Ingatlan) a Miniszterelnökség által a magyar állam javára történő 
megvásárlásával;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján működjön közre az 1. pont 
szerinti feladat végrehajtásában;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhatalmazza a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím 
terhére a 2016. költségvetési év vonatkozásában 635 000,0 ezer forint összegben az  Ingatlan állam javára történő 
megvásárlása céljából kötelezettséget vállaljon;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Ingatlan vagyonkezelői jogának a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal részére történő átadásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1796/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal többletfeladatainak ellátása érdekében az  államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 40,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti 
általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 31. Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal cím, 1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal alcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1796/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú támogatások -40,0
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
K1 Személyi juttatások 27,6
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12,4

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
millió forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -40,0

31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 40,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 40,0 40,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 

(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  29. Döge Község útfelújítási 

feladatainak támogatása cím, a  30. Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak 
támogatása cím, valamint a 31. Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése 
kivitelezési feladatainak támogatása cím létrehozását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 29. Döge 
Község útfelújítási feladatainak támogatása cím javára 110 millió forint, 30.  Pátroha Önkormányzat 
szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása cím javára 8 millió forint, 31. Kisvárda, 
Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak  
támogatása cím javára 122 millió forint
egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pont b)  alpontja szerint átcsoportosított összegek terhére külön 
pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtson
a) 110 millió forint támogatást Döge Község Önkormányzata részére a  3882. j. országos közutat a  Rétközi-tó 

medencéjével összekötő út felújítása céljából,
b) 8 millió forint támogatást Pátroha Önkormányzata részére a gyermekek egészséges életvitelének kialakítását 

biztosító szabadtéri eszközök telepítése céljából,
c) 122 millió forint támogatást Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése 

kivitelezési feladatainak támogatása céljából,
valamint a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön 
az érintett Önkormányzatokkal;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.

 3.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont a), b), c)  alpontja szerinti támogatási szerződések megkötését 
követően folyósítsa a támogatást Döge Község Önkormányzata, Pátroha Község Önkormányzata, valamint Kisvárda 
Város Önkormányzata számára;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: szerződéskötést követően azonnal

 4.  egyetért azzal, hogy ha a  3.  pont szerinti költségvetési támogatás az  érintett települési önkormányzatok számára 
a  2016. évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a  2017. évben a  IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címekre e határozatot kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



82832 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 209. szám
 

1. melléklet az 1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  

a Kormány hatáskörében
 Költségvetési év: 2016.

ezer forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név

 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/ határozat száma

IX. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
363617 29 Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 110 000
363628 30 Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 000
363639 31 Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -240 000

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

ezer forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

BEVÉTEL A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név  Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/ határozat száma

ezer forintban
Állam-

háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím
Kiemelt 

előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás
A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név  Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/ határozat száma

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -240 000

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)        Összesen: I. né. II. né. III. né. IV. né.
Fejezetet irányító szerv  1 példány   időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 240 000 240 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozata
a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett, 2015. évi 
kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált 55 496 333 ezer forint költségvetési maradvány felhasználását.

 2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. pontban felhasználásra engedélyezett összegből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Határozat) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 4. A Határozatban a „306.855.352” szövegrész helyébe a „251 359 019” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-csoport 

név  Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45 333
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
3 Útdíj rendszerek működtetése

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 779 000
33 Hazai fejlesztési programok

23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 500 000

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -510 000
6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 602 000
9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -360 017
12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -506 137
17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -104 491
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -54 015 688

41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39 570 000

57 Népliget rekonstrukciója
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 000

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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2. melléklet az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352062 26 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -89 800
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K7 Felújítások -1 430 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352073 6 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -796 700
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352095 1 Fejezeti stabilitási tartalék

K6 Beruházások -10 200
35 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

349351 1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -80 775 000

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352106 18 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 366 900

XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352117 3 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 661 900

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 2 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 4 900 000
352128 23 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 930 100
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Belgazdasági feladatok

359662 8 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
K3 Dologi kiadások -50 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 950 000

352139 10 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -641 500

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352140 1 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 375 500

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 256 667

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat 

neve
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20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

363795 4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000

348217 12 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 330 000

32 Közlekedési ágazati programok
348228 2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 740 000
351651 28 Kiemelt közúti projektek

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -40 200 000
33 Hazai fejlesztési programok

302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000

347784 9 Turisztikai célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 593 000

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
344773 1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 928 800
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

K3 Dologi kiadások -38 490
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 155 486

343906 23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 100 000

343973 24 Tornaterem-építési program
K6 Beruházások -1 175 252

348440 30 Tatabányai multifunkcionális csarnok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -500 000

351051 31 Veszprémi uszoda beruházás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -400 000

358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K3 Dologi kiadások -525
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -491 775

358606 42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 798 000

358617 43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -400 000

359740 47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500 000

359751 48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000

359762 49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000

359784 51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 900 000

359939 53 Szegedi Ifjúsági Centrum
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 700 000

360373 59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása
K3 Dologi kiadások -18 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -4 982 000

340417 40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
K3 Dologi kiadások -103 569
K6 Beruházások -2 866 431

352162 46 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 053 800

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
297346 3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

K3 Dologi kiadások 3 688 000
352173 8 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -932 900
8 Vállalkozások folyó támogatása

1 Normatív támogatások
019051 1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 573 000
XIX. Uniós Fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352184 16 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -526 300
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák
K6 Beruházások 3 900 000

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K6 Beruházások 200 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
255656 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása
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K5 Egyéb működési célú kiadások 40 000
282178 5 Nemzeti Tehetség Program

K5 Egyéb működési célú kiadások 113 900
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 441 100

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 000

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

295124 1

K5 Egyéb működési célú kiadások 25 000
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 885 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 650 000

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 400 000
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
277201 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

K5 Egyéb működési célú kiadások 15 000
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

296513 6 Családpolitikai Programok
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 125 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 55 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 10 656 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 202 000

297446 5

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000

6

250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 180 000

340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 671 600
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 207 400

348806 30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 700 000

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

271445 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 550 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000

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

351740 1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 35 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 148 000

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
353762 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

K6 Beruházások -1 900 000
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 584 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 118 495 492

343473 12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 44 000

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
331195 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 360 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 140 000

279012 61 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 215 000

352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 488 100

21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

348562 8 Járási szociális feladatok ellátása
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -4 000 000

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
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XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352206 2 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -126 100

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352217 3 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -39 700

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
334262 28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -749 000
29 Lakástámogatások

005137 1 Egyéb lakástámogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 000 000

42 Alapok támogatása
1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

335006 1 Költségvetési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -40 761 700

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 758 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27 131 860

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások -11 501 876

351506 4
K6 Beruházások -4 728 545

352006 5 Budapesti konferencia-központ megvalósítása
K6 Beruházások -2 853 246

352017 6
K7 Felújítások -1 467 096

358628 7 Dagály Strandfürdő felújítása
K6 Beruházások -754 186

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
296335 1 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

K6 Beruházások 22 400 000
303280 7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása

K3 Dologi kiadások -130 000
343995 8 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

K6 Beruházások -2 892 993
351028 11 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 400 000
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
278423 2 Ingatlanok őrzése

K3 Dologi kiadások -165 000
3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások

278512 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
K3 Dologi kiadások -790 000

8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások
278545 1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -350 000
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
296413 1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai

K3 Dologi kiadások -105 000
296424 2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

K3 Dologi kiadások -210 000
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

303835 8 Start-munkaprogram
K5 Egyéb működési célú kiadások -40 761 700

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

263167 6 Egyéb támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 758 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27 131 860

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
329762 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -4 922 549

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-
fejlesztések kiadásai

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához 
kapcsolódó beruházások megvalósítása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

36 Költségvetési támogatás
199782 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -40 761 700

LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás

284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 758 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 131 860

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352062 26 Fejezeti stabilitási tartalék -89 800

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok -1 430 000
352073 6 Fejezeti stabilitási tartalék -796 700

31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352095 1 Fejezeti stabilitási tartalék -10 200
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352106 18 Fejezeti stabilitási tartalék -1 366 900

XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352117 3 Fejezeti stabilitási tartalék -2 661 900
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 4 900 000
352128 23 Fejezeti stabilitási tartalék -4 930 100

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Belgazdasági feladatok
359662 8 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai -2 000 000
352139 10 Fejezeti stabilitási tartalék -641 500

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352140 1 Fejezeti stabilitási tartalék -1 375 500
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 256 667
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása
363795 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 10 000 000
348217 12 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 330 000

32 Közlekedési ágazati programok
348228 2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 740 000
351651 28 Kiemelt közúti projektek -40 200 000

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 1 000 000
347784 9 Turisztikai célelőirányzat 593 000

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
344773 1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése -2 928 800
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása -5 193 976
343906 23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 3 100 000
343973 24 Tornaterem-építési program -1 175 252
348440 30 Tatabányai multifunkcionális csarnok -500 000
351051 31 Veszprémi uszoda beruházás -400 000
358506 41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása -492 300
358606 42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 2 798 000
358617 43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése -400 000
359740 47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 2 500 000
359751 48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 2 000 000

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat

neve
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359762 49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 100 000
359784 51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 1 900 000
359939 53 Szegedi Ifjúsági Centrum 9 700 000
360373 59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása -5 000 000
340417 40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása -2 970 000
352162 46 Fejezeti stabilitási tartalék -3 053 800

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
297346 3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 3 688 000
352173 8 Fejezeti stabilitási tartalék -932 900

XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352184 16 Fejezeti stabilitási tartalék -526 300
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák 3 900 000
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 200 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása
255656 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 40 000
282178 5 Nemzeti Tehetség Program 555 000

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 10 000
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

295124 1
25 000

295135 2 Közművelődési szakmai feladatok 4 535 000
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 400 000
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
277201 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 15 000

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
296513 6 Családpolitikai Programok 1 625 000

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 70 000

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 10 858 000

297446 5 3 000 000

6

250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 180 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 3 879 000
348806 30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 700 000

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

271445 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 050 000
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása
351740 1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 183 000

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
353762 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása -1 900 000

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 121 079 492
343473 12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 44 000

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
331195 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 1 500 000
279012 61 Civil és non-profit szervezetek támogatása 215 000
352195 63 Fejezeti stabilitási tartalék -4 488 100

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

352206 2 Fejezeti stabilitási tartalék -126 100
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352217 3 Fejezeti stabilitási tartalék -39 700

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 251 359 019 251 359 019
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

”
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