
 
 

2015. évi … törvény 

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról 

 

1. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása 

 

1. § 

 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 

szóló 2014. évi XC. törvény (a továbbiakban: NEFE tv.) 6. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„6. § A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység tervezése és a szakpolitikák 

fejlesztési célú összhangja érdekében a külpolitikáért felelős miniszter - az érintett 

minisztériumokkal együttműködve és a civil társadalommal konzultálva - legalább négyéves 

időtávra szakpolitikai stratégiát készít, amely meghatározza a földrajzi és ágazati 

prioritásokat.” 

 

2. § 

 

A NEFE tv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás pénzügyi és tárgyi felajánlás, így különösen 

segély, adomány révén egyaránt megvalósulhat.” 

 

3. § 

 

A NEFE tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12.§ A külpolitikáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter együttműködik a 

nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 

tevékenység hazai társadalmi támogatottságának növelésében, és ennek részeként a fiatal 

generáció szemléletformálásában, az önkéntesség szerepének erősítésében és a globális 

felelősségvállalásra nevelés előmozdításában. 

 

4. § 

 

A NEFE tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„13. § A nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 

tevékenység költségigényét a külpolitikáért felelős miniszter terjeszti elő, és azt a központi 



 
 

költségvetésben fejezeti kezelésű előirányzatként kell biztosítani Magyarország nemzetközi és 

európai uniós vállalásainak figyelembe vételével.” 

 

5. § 

 

A NEFE tv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„15. § A külpolitikáért felelős miniszter minden év augusztus 31-ig jelentést készít a 

Kormány részére az előző évi nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi 

humanitárius segítségnyújtási tevékenységről. A jelentést, annak Kormány általi elfogadását 

követően, a külpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján 

nyilvánosságra hozza.” 

 

6. § 

 

A NEFE tv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy feladatkörében: 

a) a nemzetközi fejlesztési együttműködési és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 

tevékenység formáit, 

b) az adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát, 

c) a civil szervezetek előminősítésének szempontjait és eljárását 

rendeletben állapítsa meg.” 

 

7. § 

 

A NEFE tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„17. § (1) A nemzetközi fejlesztési együttműködéshez és humanitárius segítségnyújtáshoz 

nyújtott költségvetési támogatás vonatkozásában 

a) nem kell alkalmazni 

aa) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50/A. §-át 

és 52. §-át, 

ab) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdés f) pontját, ha a pályázó az általános 

forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentes adóalanynak minősül, 

ac) külföldi kedvezményezett esetén az Áht. 50. § (1) bekezdését, 

b) az Ávr. 102/B. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beszámolót a 

kedvezményezett bizonylatok helyett könyvvizsgálói jelentéssel is alátámaszthatja. 

(2) A humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott költségvetési támogatás vonatkozásában – az 

(1) bekezdésen túl - az Ávr.  

a) 75. §-át és a 81. § e) pontját az előminősítő rendszerről szóló miniszteri rendelet alapján 

előminősített civil szervezetek esetében, 

b) 76. § (2) bekezdését 

nem kell alkalmazni.” 

 

8. § 



 
 

 

(1) A NEFE tv. 7. §-ában és 8. § (1) bekezdésében a „külgazdasági ügyekért” szövegrész 

helyébe a „külpolitikáért” szöveg lép. 

 

(2) A NEFE tv. 8. § (4) bekezdésében a „pénzügyi és tárgyi támogatás, technikai 

segítségnyújtás” szövegrész helyébe a „pénzügyi és tárgyi támogatás, adomány, felajánlás, 

valamint technikai segítségnyújtás” szöveg lép. 

 

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 

 

9. § 

 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) 

bekezdése a következő bg) ponttal egészül ki: 

 

(A központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában a fejezetet irányító 

szerv az általa irányított fejezetbe sorolt 

b) fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok kiadási előirányzatai 

terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, ha 

 

„bg) az nemzetközi humanitárius segítségnyújtási feladatok ellátása érdekében szükséges.” 

 

(2) Az Áht. 109. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg) 

 

„31. a határon túli költségvetési támogatásoknak, az egyházi célú költségvetési 

támogatásoknak, a központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi célú támogatásoknak, 

valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtási célú támogatásoknak a költségvetési támogatások nyújtásának e törvény 

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendjétől eltérő sajátos szabályait,
”
 

 

3. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 

 

10. § 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § e) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő) 

 

„e) nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 

tevékenység keretében;” 

 

4. Záró rendelkezések 



 
 

 

11. § 

 

Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

12. § 

 

Hatályát veszti a NEFE tv.11. § (2) bekezdésében és 14. §-ában a „külgazdasági ügyekért 

felelős miniszter és a” szövegrész. 

 

 

 



 
 

A Kormány 

…/2015. (…….) Korm. rendelete 

 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 89. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 

következő f) ponttal egészül ki: 

 

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében előkészíti) 

 

„e) a nemzetközi fejlesztési együttműködésre, 

f) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra” 

 

(vonatkozó jogszabályokat.) 

 

(2) Az R. 89. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében) 

 

„j) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,” 

 

(3) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

 

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)  

 

„l) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében 

 la) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési 

politikáját, meghatározza a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján, valamint 

 lb) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi fejlesztési együttműködési 

tevékenységet.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti az R. 88. § (1) bekezdése, a 88. § (2) bekezdés g) pontja és a 89. § (2) 

bekezdés id) alpontja. 

 
 


