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Kormányrendeletek

A Kormány 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelete
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 3–5. § tekintetében
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 8. pontjában, valamint a Get. 3. §
47. pontjában meghatározott, e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatóval egyetemes
szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztók (a továbbiakban: fogyasztó) az 1. mellékletben megállapított,
téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásra (a továbbiakban:
juttatás) jogosultak, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
2. §		
A juttatás összegét az adott gázév vonatkozásában az 1. melléklet állapítja meg e rendelet hatálybalépésének
napján egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági szerződéssel rendelkező
fogyasztók részére.
3. §		
A juttatás összegét az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő
(a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) köteles a Get. 141/L. § (1) bekezdése szerinti, az éves
beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli elhatárolása terhére a fogyasztók rendelkezésére
bocsátani akként, hogy az az egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámlájuk egyenlegébe beszámításra kerül.
4. §

(1) Az egyetemes szolgáltató a jogosultak száma alapján kiszámított juttatás összegéről a volt közüzemi
nagykereskedőt és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt e rendelet hatálybalépését követő
3 munkanapon belül tájékoztatja fogyasztói kategóriák szerinti bontásban.
(2) A volt közüzemi nagykereskedő az (1) bekezdés szerinti összeget az (1) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított
3 munkanapon belül köteles az egyetemes szolgáltató részére átutalni.
(3) Az egyetemes szolgáltató a fogyasztó folyószámláján a volt közüzemi nagykereskedő által az e célra rendelkezésére
bocsátott juttatás összegét a (2) bekezdés szerinti átutalást követő 3 munkanapon belül jóváírja.
(4) Az egyetemes szolgáltató köteles levélben soron kívül tájékoztatni a fogyasztót a részére a folyószámláján
biztosított jóváírásról.
(5) Az egyetemes szolgáltató elkülönített nyilvántartásban köteles kimutatni az e rendelet végrehajtása során
a juttatással kapcsolatban keletkező indokolt költségeit és ráfordításait, ideértve az azokat terhelő adókat,
járulékokat, valamint a beruházási és működési költségeket (a továbbiakban együtt: költség) is. A volt közüzemi
nagykereskedő a juttatás összegéről és költségeiről köteles az egyetemes szolgáltatóval e rendelet hatálybalépését
követő 120 napon belül elszámolni, és részére a megállapított költségeket a Get. 141/L. § (1) bekezdése szerinti,
az éves beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli elhatárolása terhére megfizetni.

5. §

(1) Az e rendeletben szereplő fogalmakat a Get. és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerint kell értelmezni.
(2) E rendelet alkalmazásában fogyasztói közösség az a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők
összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek számát.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelethez
A téli rezsicsökkentésként, a földgázt egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztók
részére biztosított juttatás 2017/2018-as gázévben megállapított összege
1. Az egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztó részére a 2017/2018-as
gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege
– a 2. és 3. pontban foglaltak kivételével – 12 000 forint.
2. A 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási
időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti összeg
kétszerese, azaz 24 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.
3. A 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási
időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti
összeg tízszerese, azaz 120 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal
rendelkezik.

A Kormány 38/2018. (III. 8.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 55. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet a következő alcímmel és 9/C. §-sal egészül ki:

„Nem engedélyköteles kiserőművek csatlakozása
9/C. § (1) A nem engedélyköteles kiserőművek csatlakozására vonatkozó igényekre tekintettel az elosztó köteles
évente felülvizsgálni a fejlesztési tervét, és a benyújtott igényeket a fejlesztési tervben köteles megjeleníteni.
(2) A nem engedélyköteles kiserőművek csatlakozását a csatlakozási igény beérkezésétől számított legfeljebb 3 éven
belül meg kell valósítani.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 4/2018. (III. 8.) HM rendelete
a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A légvédelmi készenléti repülés olyan – az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól
szóló jogszabályban meghatározott – honvédelmi célú, műveleti repülés, amely rendeltetése szerint)
„c) a légvédelmi rendszer készenlétének ellenőrzése érdekében végrehajtott repülés, amely forgalmi elsőbbség
szempontjából megegyezik a légvédelmi készenléti gyakorló repüléssel (a továbbiakban: légvédelmi készenléti
ellenőrző repülés).”
2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A légvédelmi készenléti valós repülés kivételével az éles levegő-levegő rakétákkal függesztett katonai
légijármű a légi célok elfogását magában foglaló légvédelmi készenléti repülési feladatban csak akkor vehet részt,
ha arról a végrehajtási parancs külön rendelkezik.
(2) Az éles felfüggesztett fegyverzettel, engedéllyel végrehajtott légvédelmi készenléti repülési feladat során
a) a légijármű-vezetőnek minden esetben kerülnie kell a véletlen fegyveralkalmazás lehetőségét, és
b) a fedélzeti fegyverzeti főkapcsoló alapállapotán változtatni kizárólag a Hvt.-ben meghatározott, légierőre
vonatkozó különös fegyverhasználati szabályok alkalmazása esetén lehet.
(3) Az üzembentartó e rendelettel összhangban, a katonai légijármű fegyverrendszerének üzemeltetési utasítása
és technikai jellemzői alapján meghatározza az éles függesztett fegyverzettel, engedéllyel végrehajtott légvédelmi
készenléti repülési feladat részletes biztonsági rendszabályait és eljárásait.”
3. §		
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § szerinti légvédelmi készenléti repülést végző katonai légijármű az elfogás végrehajtásának körzetébe
történő kirepüléskor a légvédelmi készenléti repülési feladatban nem érintett, az általános légiforgalomra
vonatkozó szabályok szerint közlekedő légijárművet (a továbbiakban: GAT légijármű) oldalirányban 5 NM
(9,3 km) vagy függőlegesen a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló rendelet által
meghatározott távolságnál kisebb mértékben nem közelítheti meg.”
4. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A légvédelmi készenléti repülés gyakorlása érdekében, valamint a légvédelmi készenléti ellenőrző repülés
során lehetőség van olyan magyar vagy szövetséges állami légijármű előre nem tervezett elfogására, amely
útvonalrepülést hajt végre az ellenőrzött légtérben vagy az állami repülések céljára kijelölt légtérben, és polgári
légiforgalmi vagy katonai repülésirányító szolgálat kezelése alatt áll (a továbbiakban: koordinált eseti légi cél).
(2) Az (1) bekezdés szerinti elfogási feladat végrehajtása során
a) a feladat- és hatáskörrel rendelkező légiforgalmi irányító és a légvédelmi készenléti repülési feladatot végrehajtó
katonai légijárművek vezetői az 5. §-ban meghatározott szabályok szerint járnak el,
b) a koordinált eseti légi cél elfogását akkor lehet végrehajtani, ha az radarirányítás alatt áll, és a koordinált eseti légi
cél parancsnoka a koordinált eseti légi célként történő igénybevételének lehetőségét a rávezetés megkezdése előtt
rádión megerősítette, valamint az elfogás végrehajtásához az (1) bekezdésben meghatározott légtérben a feladatés hatáskörrel rendelkező légiforgalmi irányító hozzájárul,
c) a védekező, megtévesztő manőver alkalmazása tilos, és
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d) a koordinált eseti légi cél elfogását akkor lehet végrehajtani, ha az (1) bekezdésben meghatározott légtérben
látvarepülési meteorológiai körülmények állnak fenn.”
5. §		
Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A végrehajtó állománynak a légvédelmi készenléti repülés megkezdése előtt a 4. § (3) bekezdése szerinti
biztonsági rendszabályokból és eljárásokból fel kell készülnie.”
6. §

(1) Az R. 9. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. Állami repülések céljára kijelölt légtér: az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések
szabályairól szóló rendeletben ekként meghatározott fogalom,”
(2) Az R. 9. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. Üzembentartó: az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló
rendeletben ekként meghatározott fogalom.”

7. §		
Az R. 2. § b) pontjában az „(a továbbiakban: légvédelmi készenléti gyakorló repülés).” szövegrész helyébe
az „(a továbbiakban: légvédelmi készenléti gyakorló repülés), vagy” szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az R. 2. § a) pontjában a „vagy” szövegrész.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 5/2018. (III. 8.) HM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 12. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban:
HM) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b)
az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása
alá rendelt fejezeti kezelésű előirányzatok a Kormány által e rendeletben foglalt célokra jóváhagyott
maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára
[az a) és b) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
2.
átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

egy és ugyanazon vállalkozás: csekély összegű (de minimis) támogatás esetében az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,
elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,
elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános
gazdasági érdekű szolgáltatás,
mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,
mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,
működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja
szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel
(így különösen személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia
és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és
a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése
alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben
a működési eredmény nulla,
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

3. §		
Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
4. §

(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag
átlátható formában nyújtható.
(2) Nem ítélhető meg támogatás
a)
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c)
mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás
részére, ha
ca)
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb)
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d)
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához
és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódik,
e)
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f)
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g)
csekély összegű (de minimis) támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére,
amelynek az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettsége
van,
h)
csekély összegű (de minimis) támogatásban részesülő vállalkozás kivételével nehéz helyzetben lévő
vállalkozás részére,
i)
kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott
vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.
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5. §

(1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(4) A csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező
támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható.
Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és
az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig
bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

6. §

(1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása
előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének
a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont
kamatláb alkalmazásával.
(3) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege a 7–12. § szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
a)
beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
b)
működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő
forintösszeget.
(4) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 7–12. § hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget
meghaladó egyedi támogatásról.
(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére
az Atr. 18/A–18/D. §-át kell alkalmazni.
(6) E rendelet alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti
támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

7. §		
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (a továbbiakban: kulturális támogatás)
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható.
8. §

(1) A kulturális támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként
nyújtható.
(2) Kulturális támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével –
a következőkhöz nyújtható:
a)
muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi
teret –, koncertterem, színház, filmszínház,
b)
tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c)
a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (így különösen népi hagyományok, kézművesség),
d)
művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e)
kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és
kulturális támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok,
ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,
f)
zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9. §

(1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.
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(2) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a)
az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és
fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban
kulturális célra használják,
b)
a kulturális örökség megszerzésének költsége (így különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy
a kulturális örökség áthelyezésének költsége),
c)
a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának
költsége (így különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök,
anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és
publikációs költség),
d)
a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (így
különösen a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési
lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében
a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),
e)
a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége
(így különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing- és a projekt eredményeként közvetlenül
felmerülő költség).
10. §

(1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési
veszteséget.
(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a)
a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (így különösen
kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó,
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
b)
a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége
(így különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),
c)
a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének
javítását szolgáló költség (így különösen a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű
személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d)
közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da)
az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db)
a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és
felszerelési költség,
dc)
a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd)
az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de)
az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási
támogatás,
df )
szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem
alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg)
a marketing költsége,
dh)
a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e)
a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f)
a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos,
közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.
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11. §		
A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén
a támogatás összege a 9. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 80%-át.
12. §

(1) A 8. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott kulturális támogatás esetén
a)
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b)
a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek
jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott kulturális támogatás keretében
a)
a szerző díjazása (így különösen szerzői joggal kapcsolatos költség),
b)
a fordító díjazása,
c)
a szerkesztő díjazása,
d)
az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e)
az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f)
a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.

13. §

(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:7 mező 1., 2., 6., 18., 19., 22., 25., 26., 27. és 28. pontja szerinti civil szervezet,
valamint a G:11 mező 2. pontja szerinti gazdasági társaság részére nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági
rendelet szerinti kulturális támogatás.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:7 mező 7. pontja szerinti civil szervezet, valamint G:11 mező 1. pontja szerinti
gazdasági társaság részére nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
(de minimis) támogatás.
(3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(4) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű (de minimis) támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
(7) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(8) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással a (3) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(9) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(10) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatások
támogatástartalmáról.
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(1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:13 mezője szerinti költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett
közötti támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel – e rendelet és a támogatási szerződés
rendelkezéseinek megfelelő harmadik személy által is felhasználható.
(2) Amennyiben a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti harmadik személy,
a kedvezményezett köteles őt a költségvetési támogatásról az Ávr. 92–94. §-a szerinti szakmai beszámolóval és
pénzügyi elszámolással elszámoltatni, és annak eredményéről a támogatót tájékoztatni.

15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. §		
E rendelet
a)
13. § (1) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet és
b)
13. § (2) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
17. §		
Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.)
HM rendelet.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1

A

B

C

D

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsoport név

2
3
4

7

272578

10

11

Jogcímnév

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő
készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai
(NRF, Battle Group, DCM és NFIU)
Honvédelem
szervezetek
támogatása

264378

302724

8
9

F

Előirányzat célja

G

H

I

J

K

L

M

N

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok

5

6

E

Az alegységek felkészülése és alkalmazása
során felmerülő költségek fedezetének
biztosítása

a készenléti alegységként, kijelölt honvédelmi szervezet

A honvédelemmel összefüggő kulturális,
sport és hagyományőrző tevékenységet és
egyéb, honvédelmi feladatokat segítő civil
szervezetek támogatása

pályázatot elnyert civil szervezetek

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

Honvédelem
érdekében
tevékenykedő civil szervezetek
és érdekképviseleti szervek
támogatása

honvédelmet
Katonai
hagyományőrző,
népszerűsítő vagy katonai érdekképviseleti
tevékenységet végző civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása

Hadisírgondozás támogatása
360651

360673

241189

működési
vagy
felhalmozási
célú
támogatás
államháztartáson belül történő
átadása

I. világháborús hadisírok és
emlékművek
felújításának
pályázati támogatása

Civil
szervezetek
hadisírgondozással,
hadisírkutatással kapcsolatos
tevékenységének támogatása

Nonprofit
korlátolt
társaságok támogatása

felelősségű

Magyarországon fellelhető I. világháborús
hadisír- és katonai hősi emlékmű felújítási
feladatokat végző önkormányzatok és
egyházak támogatása

Hadisírgondozással,
hadisírkutatással
kapcsolatos
feladatokat
végző
civil
szervezetek támogatása

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
általános
működésének
elősegítése,
valamint a HM Zrínyi Térképészeti és
Kommunikációs
Szolgáltató
Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
esetében a térképészeti, a nyomdai és
egyéb sokszorosítással, toborzással, a
kommunikációval,
a
kutatásokkal,
az
elemzésekkel,
a
kiadványokkal,
hagyományápolással,
honvédelmi
neveléssel,
kulturális,
szabadidős
és
tömegsporttal,
valamint

1. Magyar Hadtudományi Társaság
2. Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos
Közhasznú Szövetsége
3. Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
4. Magyar Tartalékosok Szövetsége
5. Magyar Cserkészszövetség
6. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség
7. Budapesti Honvéd Sportegyesület
8. Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
9. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
10. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete
11. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti
Szövetsége
12. Honvéd Kulturális Egyesület
13. Magyar Atlanti Tanács
14. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
15. Honvédszakszervezet
16. Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége
17. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
18. Honvéd Kerékpáros és Hagyományőrző Egyesület
19. Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár
Egyesület (Szentegyházi Hagyományőrző Huszár
Egyesület)
20. Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
21. Honvéd Hagyományőrző Egyesület,
22. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
23. Kapunyitás Közhasznú Alapítvány
24. „Halhatatlan Magyar Sportolók” Egyesülete
25. Magyar Szablyavívó Egyesület
26. Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége
27. 39M Lövész Egyesület
28. Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület
29. Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi
Oktatásért Alapítvány

pályázatot elnyert önkormányzatok és egyházak

1. Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület
2. Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
3. Magyar Hadisírgondozó Szövetség
4. Eötvös József Börtönügyi Egyesület
5. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány
6. Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület,
7. Budakeszi Kultúra Alapítvány
8. LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás

1. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Pákozdi Katonai Emlékhely)

pályázat
útján

nyújtható

egy
összegben
részletekben

vagy

egyedi
döntéssel

nyújtható

egy
összegben,
részletekben

vagy

pályázat
útján

nyújtható

egy
összegben
részletekben

vagy

egyedi
döntéssel

nyújtható

egy
összegben,
részletekben

egyedi
döntéssel

nyújtható

teljesítésarányosan

vagy

HM
Védelemgazdasági Hivatal
(a
továbbiakban: HM VGH)

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés a) pontja
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat

O
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) HM rendelethez

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés a) pontja
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat,
vagy
külföldi illetőségű
kedvezményezettnél
zálogjog, óvadék,
bankgarancia vagy
kezesség

HM
Hadtörténeti
Intézet és Múzeum
(a
továbbiakban:
HM HIM)

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés a) pontja
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat,
vagy
külföldi illetőségű
kedvezményezettnél
zálogjog, óvadék,
bankgarancia vagy
kezesség

HM HIM

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés a) pontja
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat

1337

9

1

B

Cím
név

C

Alcím
név

12
13

D

E

Jogcímcsoport név

F

Jogcímnév

Előirányzat célja

Honvédelmi
Sportszövetség
működésének támogatása

14

032706

Nemzetközi kártérítés

15

220459

Hozzájárulás a
Programjához

16

NATO

Biztonsági

H

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

I

Támogatási előleg

J

K

L

M

N

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Beruházási

A Honvédelmi Sportszövetség általános
működésének elősegítése és az általa
ellátott feladatok támogatása

Honvédelmi Sportszövetség

A
Magyar
Honvédség
(a
továbbiakban:
MH)
feladatainak
ellátásával
összefüggő
nemzetközi
kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás
részletes
szabályairól
szóló
kormányrendeletben
meghatározottak
szerint az MH feladatával összefüggésben a
Magyarország területén tartózkodó külföldi
fegyveres erők által magyar harmadik félnek
okozott károk, valamint az MH által külföldi
harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél
által az MH-nak külföldön okozott károk
megtérítése
fedezetének
biztosítása

károsultak

közvetlen kifizetés

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
Biztonsági Beruházási Programja keretében
megvalósuló beruházásokhoz Magyarország
által nyújtott hozzájárulások pénzügyi
fedezetének
biztosítása

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházási
programok

közvetlen kifizetés

egyedi
döntéssel

nyújtható

egy
összegben
részletekben

277589

Magyar
Futball
Akadémia
Alapítvány támogatása

A Magyar Futball Akadémia Alapítvány által
ellátott feladatok támogatása

Magyar Futball Akadémia Alapítvány

egyedi
döntéssel

nyújtható

teljesítésarányosan

18

249756

MH
Szociálpolitikai
Közalapítvány
által
ellátott
feladatok támogatása

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által
adott juttatások, a feladattervében szereplő
ellátási feladatok támogatása

MH Szociálpolitikai Közalapítvány

egyedi
döntéssel

nyújtható

teljesítésarányosan

19

014881

Hozzájárulás
a
hadigondozásról szóló törvényt
végrehajtó közalapítványhoz

A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítvány működésének és az általa
biztosított juttatások támogatása, továbbá az
életüktől és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul
megfosztottak
egyösszegű
kárpótlásának
fedezetének
biztosítása

a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány

a hadigondozásról
szóló
törvény
alapján

nyújtható

teljesítésarányosan

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés a) pontja
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat

HM VGH

az Ávr. 84.
bekezdés a)
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat
az Ávr. 84.
bekezdés a)
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat

§ (2)
pontja

§ (2)
pontja

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés a) pontja
szerinti
felhatalmazó
nyilatkozat

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

220448

Hozzájárulás
a
költségvetéséhez

22

249745

Hozzájárulás az EU védelmi
célú
közös
finanszírozású
védelmi alapjaihoz

23

368439

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó
kiadások

24

372539
352117

NATO

A gazdasági társaságok által ellátott feladatok
támogatása
Fejezeti
tartalék

stabilitási

A NATO, a NATO szervezetei, egyes
feladatai és ügynökségei költségeihez
történő magyar hozzájárulás fedezetének
biztosítása

Az EU védelmi célú közös finanszírozású
alapjaihoz történő hozzájárulás

A
tömeges
bevándorlás
kezelésében
résztvevő honvédelmi szervezetek és a HM
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami
tulajdonú
gazdasági
társaságok
többletkiadásai fedezetének biztosítása
A minimálbér-emelés és a garantált
bérminimum-emelés
gazdálkodásra
gyakorolt hatásainak enyhítése
Az Ávr. 23/A. § (2) bekezdése szerinti
kormányhatározatban meghatározott cél

a NATO katonai költségvetése, a NATO nyugdíjrendszere,
a Béketámogató Műveletek, az NSPA AC/135 és NMCLR
alap- és adminisztrációs költségvetése, az új NATO
székház felépítése, a NATO NBC, az NSCC, a CAOC, az
RFAS-JAPCC és a Multinacional CIMC Group működése,
a NAMSA által kezelt SALIS és SEALIFT programok, az
MASE és a CSISC programok, a NAPMA költségvetése, az
NAEW&C parancsnokság és AWACS gépek működtetése,
az NSPA OLS projekt adminisztrációja, a SAC program, a
SHAPE Nemzetközi Iskola fenntartása, a GRF NATO
Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint
a NATO-orosz Hadszíntéri Rakétavédelmi Tanulmány
az EU ATHENA és az EDA pénzügyi alapjához
kapcsolódó, valamint az EU ATHENA műveletek során
felmerülő, válságkezelő és békefenntartó műveletekben
résztvevő magyar katonai szervezetek és személyek
részére az EU által biztosított logisztikai és infrastrukturális
ellátás

közvetlen kifizetés

HM VGH

közvetlen kifizetés

HM VGH

a tömeges bevándorlás kezelésében érintett honvédelmi
szervezetek és a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
állami tulajdonú gazdasági társaságok

egyedi
döntéssel

nyújtható

időarányosan, előirányzatátcsoportosítás

HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú
gazdasági társaságok

egyedi
döntéssel

nyújtható

egy
összegben
részletekben

Az Ávr. 23/A. § (2) bekezdése szerinti előirányzatátcsoportosítás kedvezményezettje

előirányzatátcsoportosítás

vagy
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21

25

vagy

Alapítványok, közalapítványok támogatása

17

20

O
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

a Nyitott Égbolttal kapcsolatos feladatok,
a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (Pákozdi
Katonai Emlékhely) esetében az emlékhely
fenntartásának
és
a
katonai
hagyományápolás támogatása

Honvédelmi Sportszövetség támogatása
367084

G

1338

A
Áht.
azonosító

1339
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai,
teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 1001/2018. (III. 8.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról az alábbi
határozatot hozza:
1. §		
Az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) a következő
53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § Ha az előadó alkotmánybíró az Ügyrend 31. § (6) bekezdése alapján a Ve. és Nsztv. szerinti eljárásban
terjeszt az alkotmányjogi panasz befogadásáról szóló döntés helyett az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálását
tartalmazó határozattervezetet a testület elé, akkor az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról a Ve. szerinti
eljárás esetén a beérkezéstől számított hat munkanapon, az Nsztv. szerinti eljárás esetén a beérkezéstől számított
tíz munkanapon belül dönt.”
2. §		
Az Ügyrend 31. § (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A panasz befogadásáról az előadó alkotmánybíró – Ve. és Nsztv. szerinti eljárások kivételével – az indítványozót és
az elsőfokú bíróságot értesíti, más érdekeltet értesíthet.”
3. §		
Az Alkotmánybíróság teljes ülésének e határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése
alapján a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
4. §		
Az Alkotmánybíróság teljes ülésének e határozata a közzétételét követő napon lép hatályba.
Budapest, 2018. március 5.
Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Czine Ágnes s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Horváth Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

alkotmánybíró
		
		
		

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Juhász Imre
alkotmánybíró helyett

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Schanda Balázs s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró
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Dr. Szabó Marcel s. k.,

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

Dr. Varga Zs. András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/220/2018.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

