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A pénzügyminiszter és az önkormányzati miniszter 6/2010. (I. 28.) PM–ÖM együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat

2010. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megilletõ forrásokról*

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 43. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint

az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott

feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. § (1) A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok)

számára a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: KT)

3. melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat és a KT 8. melléklete alapján megilletõ normatív, kötött

felhasználású támogatásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. melléklete

tartalmazza.

(2) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások együttes

összegét,

b) a KT 47. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott

személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi

jövedelemadó-részesedésének összegét,

c) a KT 4. mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklõ

kiegészítés vagy beszámítás összegét,

d) az a)–c) pontban foglalt források együttes összegét

e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. melléklete alapján megállapított

normatív hozzájárulásokat, valamint a társulásokat a KT 8. melléklete alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású

támogatásokat társulásonként részletezve e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A társulásokat a KT 8. mellékletének III. pontja alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású támogatásokat

társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Oszkó Péter s. k., Varga Zoltán s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati miniszter

* A rendelet mellékleteit a Pénzügyi Közlöny 5. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A pénzügyminiszter 7/2010. (III. 12.) PM rendelete

az egyszerûsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez nyújtott

költségvetési támogatás központi költségvetéssel történõ elszámolásának szabályairól

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A felszámoló díjának a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)

59. § (5) bekezdésében meghatározott összegre való kiegészítése esetén a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Hivatala

(a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) – a felszámolást lefolytató bíróságnak a felszámoló nevérõl, székhelyérõl,

számlaszámáról és a részére megállapított összegrõl szóló értesítése alapján – összesített kimutatást készít.

(2) Az összesített kimutatásban – negatív tételként – külön soron kell feltüntetni a Cstv. 49/D. § (1) bekezdése alapján

kezelt pénzösszeget.

2. § (1) A Gazdasági Hivatal az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összesített kimutatást a tárgynegyedévet követõ hónap

15. munkanapjáig küldi meg az államháztartásért felelõs miniszternek.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter az összesített kimutatás beérkezésétõl számított 15 munkanapon belül

intézkedik a kimutatás alapján járó pénzösszegnek a Magyar Államkincstárnál vezetett „10032000-01457058 Egyéb

pénzügyi elszámolások” kiadási számláról a Gazdasági Hivatal részére történõ átutalásáról.

3. § (1) A Cstv. 59. § (6) bekezdésében meghatározott visszapótlás során a Gazdasági Hivatal a Magyar Államkincstárnál

vezetett „10032000-01034004-00000000 Különleges bevételek” számla javára pótolja vissza az elõzõ évben igénybe

vett kiegészítõ kifizetések összegét.

(2) A visszapótlás tekintetében a fedezet akkor tekinthetõ biztosítottnak, ha a díjkiegészítési számlán – a visszapótlást

követõen – legalább 300 millió forint marad.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az egyszerûsített felszámolás során nyújtott támogatás központi költségvetéssel történõ

elszámolásának és a támogatás folyósításának részletes szabályairól szóló 26/2001. (VII. 13.) PM rendelet.

6. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti az 5. §.

(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,

pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 8/2010. (III. 18.) PM rendelete

a fel nem használt közteherjegyek forgalomból történõ kivonásával, értékének megtérítésével,

valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról

Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § A közteherjegy forgalomba hozataláról, a közteherjeggyel kapcsolatos eljárási, forgalmazási és elszámolási

szabályokról szóló 29/1997. (IX. 3.) PM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott közteherjegyek

(a továbbiakban: közteherjegyek) elõállítása és forgalmazása e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik.
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2. § (1) A fel nem használt közteherjegyek értékének visszatérítését a kérelmezõ a közteherjegyek benyújtásával, valamint

a vásárlását (megszerzését) igazoló számla vagy egyéb okirat bemutatásával – postai úton elõterjesztett kérelem

esetén benyújtásával – az állami adóhatóságnál 2010. szeptember 30-i jogvesztõ határidõig az állami adóhatóság erre

a célra rendszeresített nyomtatványán személyesen vagy postai úton kérheti.

(2) Az (1) bekezdésben említett nyomtatvány tartalmazza a kérelmezõ azonosításra alkalmas adatait (név, lakóhely vagy

székhely, adóazonosító jel vagy adószám), az átadott (beküldött) közteherjegyek címletét és darabszámát, együttes

összegét, valamint a számla (okirat) számát, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmezõnek köztartozása nincs, és

kéri a közteherjegy értékének megfelelõ összeg kiutalását, továbbá – pénzforgalmi számla nyitására nem köteles

magánszemély kérelmezõ esetén – a visszafizetés módjára vonatkozó nyilatkozatot (belföldi fizetési számlára történõ

átutalás vagy készpénzfizetés kézbesítése).

(3) Postai úton elõterjesztett kérelem esetén a nyomtatványhoz külön, zárt, a lezárására szolgáló felületen a kérelmezõ

által aláírt borítékba helyezve kell a közteherjegyeket mellékelni.

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerint lezárt borítékot az adóhatóság legalább két köztisztviselõjének együttes jelenlétében kell

felbontani.

(2) A benyújtott közteherjegyeket – személyes megjelenés esetén a kérelmezõ jelenlétében, postai úton elõterjesztett

kérelem esetén az adóhatóság legalább két köztisztviselõjének jelenlétében – UV-lámpával is meg kell vizsgálni.

(3) Postai úton elõterjesztett kérelem esetén a közteherjegyet tartalmazó zárt boríték felbontásáról és a közteherjegyek

vizsgálatáról jegyzõkönyvet kell készíteni.

(4) Személyes megjelenés esetén csak akkor kell jegyzõkönyvet készíteni, ha

a) feltételezhetõ, hogy a közteherjegy hamis vagy hamisított,

b) a közteherjegy elválasztott részekbõl van összeillesztve, vagy

c) a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehet következtetni.

A jegyzõkönyvben a kérelmezõ észrevételeit is fel kell tüntetni. A jegyzõkönyv egy másolati példányát a kérelmezõnek

át kell adni.

(5) Szükség esetén 5 napon belül további vizsgálat lefolytatatását kell kezdeményezni a korábbi forgalmazó bevonásával.

Amennyiben a vizsgálat alapján ennek elõfeltételei fennállnak, a büntetõjogi felelõsségre vonást haladéktalanul

kezdeményezni kell.

(6) Az adóhatóság az ügyszámot a nyomtatvány eredeti példányán feltünteti, és a nyomtatványról másolatot készít,

melyen a közteherjegyek, valamint a számláról (okiratról) általa készített másolati példány átvételét igazolja, és ezt

a kérelmezõ részére visszaadja, illetve a számla (okirat) eredeti példányával, valamint a közteherjegyeket tartalmazó

boríték felbontásáról készült jegyzõkönyvvel együtt 5 napon belül az ügyfél részére visszaküldi.

(7) Az állami adóhatóság a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetek kivételével a közteherjegyeket – személyes

megjelenés esetén a kérelmezõ jelenlétében – felülbélyegzéssel érvényteleníti. A felülbélyegzés napját is jelzõ

hivatalos bélyegzõlenyomatnak a közteherjegyek mindegyikét érintenie kell.

4. § (1) Az állami adóhatóság a közteherjegyek értékének visszatérítését a közteher-fizetési – ideértve a járulék- (tagdíj-) és

adóelõleg-fizetési – kötelezettség teljesítésére meghatározott beszedési számla terhére teljesíti. Visszatérítésre kizárólag

a beszedési számlára érkezett befizetések magánnyugdíj-pénzári tagdíjjal csökkentett összegébõl kerülhet sor.

(2) Nincs helye visszatérítésnek, ha

a) a 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben bûncselekmény elkövetését bíróság jogerõs ítélete

megállapítja, vagy

b) a közteherjegy csonka, kivéve a kizárólag a perforációt érintõ, legfeljebb a közteherjegy egyik oldalán található,

a közteherjegyek elválasztásával esetlegesen keletkezõ hiányosságot.

5. § (1) Az állami adóhatóság az átvett közteherjegyekrõl olyan nyilvántartást vezet, mely kérelmezõnként tartalmazza

címletenként és összesen az átvett közteherjegyek értékét és darabszámát, a közteherjegy vásárlását (megszerzését)

igazoló számla (okirat) sorszámát, a kérelem benyújtásának idõpontját, az ügyszámot, valamint a 3. § (3)–(5) bekezdése

szerinti jegyzõkönyv számát, és a megtett intézkedés megnevezését.

(2) Az állami adóhatóság 2010. december 30-ig az (1) bekezdés szerinti nyilvántartása összesített adataiból jelentést készít

az adópolitikáért felelõs miniszter részére.

5. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3059



6. § (1) A 2. § alapján az állami adóhatósághoz visszatérítésre benyújtott közteherjegyeket az 3. § (5) bekezdése szerinti

vizsgálatokat követõen – azon közteherjegyek kivételével, amelyekkel összefüggésben a visszatérítés kizárt –

jegyzõkönyv felvétele mellett át kell adni a forgalmazónak.

(2) Az elõállított, de forgalomba nem került közteherjegyeket, valamint az állami adóhatóság által átadott

közteherjegyeket selejtezési eljárásban 2010. december 30-ig meg kell semmisíteni.

(3) A selejtezés kizárólag az adópolitikáért felelõs miniszter engedélyével történhet. A selejtezést az e célra szervezett,

a korábbi forgalmazó és az adópolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium munkatársaiból álló bizottság

végzi.

(4) A selejtezési bizottság a selejtezés feltételeinek fennállását és a selejtezendõ mennyiség tételes számbavételét,

valamint a selejtezés módját, a selejtezési eljárásban részt vevõ és a megsemmisítésért felelõs személyek nevét rögzítõ

jegyzõkönyv felvétele mellett az (1) bekezdés szerinti közteherjegyeket elégetéssel vagy bezúzással semmisíti meg.

7. § E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Hatályát veszti az R.

(2) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,

pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 9/2010. (III. 23.) PM rendelete

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság

központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló

16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi

XLII. törvény 26. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi

költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Eximbank az (1) bekezdés szerinti garanciaügyletek tényleges beváltásának összegérõl, devizanemérõl és

értéknapjáról haladéktalanul értesíti a PM-et, és egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével – kéri a beváltott

garanciának megfelelõ összeg költségvetésbõl történõ folyósítását. A PM – a fedezetnyújtás alapját képezõ ügylet és

a garanciaügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az igénylés beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül megküldi

a Magyar Államkincstár részére a garanciabeváltás összegét tartalmazó utalványt. Az utalványon szereplõ összeget

a Magyar Államkincstár átutalja az Eximbank Zrt. által megjelölt devizanemben, értéknapra és számla javára.”

(2) Az R. 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az Eximbank a (3) bekezdés szerinti garanciabeváltás okafogyottságáról vagy az értesítésben szereplõnél kisebb

összegérõl haladéktalanul értesíti a PM-et.

(6) Az Eximbank a Magyar Állam kockázatának felmérése céljából, az állami készfizetõ kezességgel fedezett exportcélú

garanciaügyletekbõl adódó be nem váltott kötelezettségeket negyedévente rendszeresen – a hitelintézetek és

a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

kormányrendelet általános elõírásaival összhangban – a saját kockázatra vállalt kötelezettséggel azonos módon külön

is minõsíti. E minõsítés során fedezetként nem vehetõ figyelembe a Magyar Állam készfizetõ kezességvállalása.”
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2. § Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Eximbank a Magyar Állam készfizetõ kezessége mellett vállalt garanciák nyújtásakor garanciadíjat számít

fel. A garanciabeváltások nyomán keletkezett követelések behajtásával kapcsolatos költségeit a garancianyújtásból

befolyó díjbevételekbõl finanszírozza.

(2) Az Eximbank a hozzá befolyt követeléseket a befolyást követõ 5. munkanapig a 10032000-01907003 APEH Állami

kezességbeváltás folyósítása számla javára, a befolyás devizanemében „kezesség-visszatérülés” megjegyzéssel

átutalja.

(3) A befolyt kamat és késedelmi kamat összegeit az Eximbank a befolyás tudomására jutását követõ 5. banki

munkanapig a befolyás devizanemében átutalja a 10032000–01907003 APEH Állami kezességbeváltás folyósítása

számla javára, „kezesség-visszatérülés” megjegyzéssel.

(4) Az Eximbankot a Magyar Állam készfizetõ kezessége mellett vállalható garanciaügyletek beváltásából eredõ,

befolyt követelések kamat és késedelmi kamat nélkül számított összegének 5%-a illeti meg jutalékként. Devizában

befolyt megtérülés esetén a jutalék alapjának forint értékét a befolyás napján érvényes, az MNB által hivatalosan

közzétett devizaárfolyamon állapítja meg.

(5) Az Eximbank a jutalék folyósításához a (2) bekezdés szerinti átutalást követõ hónap 15. napjáig elkészíti

a 2. melléklet szerinti kimutatást, és a (4) bekezdés szerint megállapítja a jutalék összegét. A kimutatás alapján kiállított

számla megküldésével egyidejûleg igényli a jutalék összegét a PM-tõl a 10032000–01457058 Egyéb pénzügyi

elszámolások kiadási számláról. A PM az igénylés beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül megküldi a Magyar

Államkincstár részére a jutalék összegét tartalmazó utalványt.”

3. § Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Mehib Zrt. a (2) és (3) bekezdés szerinti biztosítási események miatti tényleges fizetések összegérõl,

devizanemérõl és értéknapjáról haladéktalanul értesíti a PM-et, és egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével –

kéri a biztosításból eredõen fizetendõ összeg költségvetésbõl történõ folyósítását. A PM – a fedezetnyújtás alapját

képezõ ügylet és a biztosítási ügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az igénylés beérkezésétõl számított 10 munkanapon

belül megküldi a Magyar Államkincstár részére a biztosításból eredõen fizetendõ összeget tartalmazó utalványt.

Az utalványon szereplõ összeget a Magyar Államkincstár átutalja a Mehib Zrt. által megjelölt devizanemben,

értéknapra és számla javára.”

4. § Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A Mehib Zrt.-t kárkintlévõség eredményes behajtása esetén a befolyt követelés kamat és késedelmi kamat nélkül

számított összegének 5%-a illeti meg jutalékként. Devizában befolyt megtérülés esetén a jutalék alapjának forint

értékét a befolyás napján érvényes, az MNB által hivatalosan közzétett devizaárfolyamon állapítja meg.

(3) A Mehib Zrt. a jutalék folyósításához a 7. § (3) bekezdése szerinti átutalást követõ hónap 15. munkanapjáig a PM

számára a 7. melléklet szerint jelentést készít, amelyet egyidejûleg megküld a Magyar Államkincstár számára, és

a (2) bekezdés szerint megállapítja a jutalék összegét. A kimutatás alapján kiállított számla megküldésével egyidejûleg

igényli a jutalék összegét a PM-tõl a 10032000–01457058 Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási számláról.

A PM az igénylés beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár részére a jutalék

összegét tartalmazó utalványt.”

5. § Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Kárkintlévõség megtérülése esetén a Mehib Zrt. a követelésekbõl befolyt összegeket, valamint kamatot és

késedelmi kamatot a követelés befolyását követõ 5. munkanapig a 10032000–01907003 APEH Állami

kezességbeváltás folyósítása számla javára, a befolyás devizanemében „kezesség-visszatérülés” megjegyzéssel

átutalja.”

6. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az általa kötött biztosítási szerzõdésbõl eredõ kockázat mértékét a Mehib Zrt. a Mehib Korm. rendelet alapján

viszontbiztosító igénybevételével csökkenti, a viszontbiztosítással fedezett teljes kárfizetési összeget – annak

esedékességekor – teljes egészében átutalja a biztosítottnak az 5. § (4) bekezdése szerint.”
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7. § (1) Az R. a következõ 9. §-sal egészül ki:

„9. § (1) A Mehib Zrt. a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által az Állam készfizetõ

kezessége mellett vállalható biztosítások és viszontbiztosítások pénzügyi válság miatti átmeneti kiszélesítésének

feltételeirõl szóló 51/2010. (III. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet)

meghatározott feltételekkel kötött biztosításairól és viszontbiztosításairól folyamatosan nyilvántartást vezet

a 3. melléklet szerint. Ennek alapján negyedévenként a 9. mellékletben meghatározott módon beszámolót készít, amit

a negyedévet követõ hónap 15. napjáig megküld a PM-nek és ezzel egyidejûleg a Magyar Államkincstárnak.

(2) A Mehib Zrt. a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján végzett biztosítási tevékenységével összefüggõ

kárigények elismerését azonnal bejelenti a PM-nek. A Mehib Zrt. – a biztosítottnak történõ átutalást megelõzõen – azt

is bejelenti a PM-nek, ha kárelõleget kíván fizetni.

(3) A Mehib Zrt. a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján kötött viszontbiztosítási szerzõdések szerint fennálló

fizetési kötelezettségét havonta, a tárgyhót követõ hónap 15. napjáig a 10. melléklet szerint bejelenti a PM-nek.

(4) A Mehib Zrt. a tényleges fizetési kötelezettségének összegérõl, devizanemérõl és értéknapjáról haladéktalanul

értesíti a PM-et, és egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével – kéri a biztosításból vagy viszontbiztosításból

eredõen fizetendõ összeg költségvetésbõl történõ folyósítását. A PM – a fedezetnyújtás alapját képezõ ügylet és

a biztosítási vagy viszontbiztosítási ügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az igénylés beérkezésétõl számított

10 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár részére a biztosításból vagy viszontbiztosításból eredõen

fizetendõ összeget tartalmazó utalványt. Az utalványon szereplõ összeget a Magyar Államkincstár átutalja a Mehib Zrt.

által megjelölt devizanemben, értéknapra és számla javára.

(5) A Mehib Zrt. a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján megkötött biztosítási vagy viszontbiztosítási

szerzõdésekbõl eredõ fizetési kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti, viszontbiztosítás esetén

a viszontbiztosítással fedezett összeg mértékéig.”

(2) Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A Mehib Zrt. a 11. melléklet szerint negyedévenként jelentést készít a kárkintlévõség megtérülése és a hozzá

kapcsolódó elszámolások alakulásáról. A jelentést a tárgynegyedévet követõ hónap 15. munkanapjáig megküldi

a PM-nek és a Magyar Államkincstárnak.

(2) Kárkintlévõség megtérülése esetén a Mehib Zrt. a követelésekbõl befolyt összegeket, valamint kamatot és

késedelmi kamatot a követelés befolyását követõ 5. banki munkanapig a befolyás devizanemében átutalja

a 10032000–01907003 APEH Állami kezességbeváltás folyósítása számla javára „kezesség-visszatérülés”

megjegyzéssel.

(3) A viszontbiztosító fizetési kötelezettségének teljesítése esetén a Mehib Zrt. a befolyást követõ 5. banki munkanapig

a befolyás devizanemében átutalja a kármegtérülés összegét a 10032000–01907003 APEH Állami kezességbeváltás

folyósítása számla javára „viszontbiztosító teljesítése” megjegyzéssel.”

8. § Az R. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) Az Eximbank és a Mehib Zrt. az e rendelet alapján elkészített jelentéseket, beszámolókat, nyilvántartásokat,

kimutatásokat, elõrejelzéseket és értesítéseket papír alapon és elektronikusan is megküldi a PM-nek és a Magyar

Államkincstárnak.

(2) Az utalvány elkészítésére rendelkezésre álló határidõ elsõ napja az (1) bekezdésben foglalt papír alapú jelentések

PM-be történõ beérkezését követõ elsõ munkanap.”

9. § Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi

költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló

9/2010. (III. 23.) PM rendelettel megállapított 9. § (1), (3) bekezdésében és a 9/A. § (1) bekezdésében elõírt

adatszolgáltatást e rendelkezések hatálybalépését követõ elsõ elszámolási idõszakra teljesíti elõször a Mehib Zrt.”

10. § (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 6. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 8. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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(7) Az R. kiegészül a 7. melléklet szerinti 9. melléklettel.

(8) Az R. kiegészül a 8. melléklet szerinti 10. melléklettel.

(9) Az R. kiegészül a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel.

11. § Hatályát veszti az R. 2. § (4) bekezdése és 5. § (5) bekezdése.

12. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 9. §, a 10. § (7)–(9) bekezdése, a 7., 8. és 9. melléklet a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság által az Állam készfizetõ kezessége mellett vállalható biztosítások és viszontbiztosítások pénzügyi

válság miatti átmeneti kiszélesítésének feltételeirõl szóló 51/2010. (III. 9.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján lép

hatályba.

(3) E rendelet 2011. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

1. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„3. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

A biztosítási kötelezettségvállalások köre és mérése

1.1. A globállimit a tényleges és a feltételes szerzõdéses biztosítási, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségvállalásokat

öleli fel. A tényleges szerzõdéses biztosítási kötelezettségvállalás azon ügyletek teljes biztosítási szerzõdés értékét

tartalmazza, amelyeknél a kereskedelmi szerzõdés teljesítése megkezdõdött vagy folyamatban van, függetlenül attól,

hogy a biztosítás teljes körû vagy szállításonként történik, azaz, hogy a szerzõdés ellenértékére egyösszegû vagy

szállításonkénti a fedezetbevétel. A viszontbiztosításból eredõ kötelezettségeket a viszontbiztosított limit összegében

a tényleges szerzõdéses kötelezettségvállalások között kell kimutatni.

1.2. A tényleges kötelezettségvállalás a szerzõdések alapján tartalmazza:

1.2.1. a számbavétel idõpontjáig fedezetbe vett biztosításokat,

1.2.2. a számbavételt követõen azokat az elõirányzott szállításokat, amelyek fedezetbevétele a szállítás idõpontjában

történik (szerzõdött biztosítások), és

1.2.3. a viszontbiztosításból származó kötelezettségvállalásokat.

1.3. A feltételes kötelezettségvállalás összege a fennálló biztosítási ajánlatokat (ígérvényeket) foglalja magába, amelyek

legfeljebb 6 hónapos érvényességi ideje alatt a biztosítót az ígérvényben szereplõ feltételekkel szerzõdéskötési

kötelezettség terheli.

1.4. A tényleges és a feltételes kötelezettségvállalás összege a fennálló biztosítási kötelezettségvállalás.

1.5. A globállimit és a fennálló kötelezettségvállalás különbözete jelenti a mindenkori vállalási lehetõséget.

2.1. A globállimit nyilvántartása és kihasználásának mérése a biztosítás tárgyától függõen forintban és devizában

(a továbbiakban: USD) történik.

2.2. Az éves költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott globállimitnek megfelelõ devizaösszeget a tárgyév elsõ

munkanapján az USD-re érvényes, az MNB által hivatalosan közzétett devizaárfolyamon kell megállapítani.

2.3. A tárgyév elsõ munkanapján fennálló és a vállalt devizában mért kötelezettségek forintértékét a 2.2. pont szerinti

árfolyamon kell megállapítani.

2.4. A vállalási lehetõség forintértékét a fennálló biztosítással csökkentett globállimit összege adja meg.

2.5. A nyilvántartási számlaosztály kezelésére ez a mérési módszer nem vonatkozik.”
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2. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„4. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. táblázat a biztosítási kötelezettségvállalási állományról ... év .... negyedévében

A B C D

1. Megnevezés
Érték Árfolyam

(Forint/USD)millió Forint ezer USD

2. 1. Fedezetbe vett biztosítás

3. 2. Szerzõdött biztosítás

4. 3. Maximális kötelezettségvállalás („C” + „KKV”)

5. 4. Tényleges biztosítás (1+2+3.)

6. 5. Feltételes biztosítás

7. 6. Fennálló biztosítás (4+5.)

8. 7. Vállalási lehetõség (globállimit – 6.)

„C” = Teljes forgalom típusú szállítói hitelbiztosítás teljesítés utáni idõszakra, választható gyártási kockázat

kiegészítéssel a Mehib Korm. rendelet alapján.

„KKV” = Kis és középvállalkozások számára nyújtott teljes forgalmú exporthitel biztosítás teljesítés utáni idõszakra,

választható gyártási kockázat kiegészítéssel a Mehib Korm. rendelet alapján.

Dátum: ..............................................

Készítette: .........................................

...........................................................

Cégszerû aláírás

2. táblázat a fedezetbe vett biztosítási állományról

Érték: M Ft, E USD

A B C D E F G H

1. Ország
Tárgyév

(I., II., III., IV.)
negyedév

Tárgyévet követõ
Összesen

1. lejárati év 2. lejárati év 3. lejárati év 4. lejárati év 5. lejárati év

2. Módozatonként

...

4. Összesen:

Dátum: ....................................................

Készítette: ..............................................

...........................................................

Cégszerû aláírás

3. táblázat a szerzõdött (fedezetbe nem vett) biztosítási állományról ... év .... negyedévében

A B C

1. Ország
Érték

millió Forint ezer USD

...

2. Összesen:

Dátum: ...................................................

Készítette: .............................................

...........................................................

Cégszerû aláírás
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4. táblázat a feltételes biztosítási állományról ... év .... negyedévében

A B C

1. Ország
Érték

millió Forint ezer USD

...

2. Összesen:

Dátum: .................................................

Készítette: ............................................

..........................................................

Cégszerû aláírás”

3. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„5. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

Várható kárfizetési állomány elõrejelzése

A B C D E F G H

1. Ügyfél Ország Ügylet

Kárfizetés Árfolyam
(Forint/
Deviza)

Kárfizetés

jogcíme
várható

idõpontja
Forint Deviza

2. Módozatonként

...

3. Év:

4.
Negyedéves várható
kárfizetés összesen:

Dátum: ....................................................

Készítette: ..............................................

...........................................................

Cégszerû aláírás”

4. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„6. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

Kárkintlévõségi állomány .... év ...... negyedév

A B C D E F G

1. Ügyfél Ország Kárfizetés éve
Kárkintlévõség összege Kárkintlévõség összesen

Forint Deviza Forint Deviza

2. Módozatonként

...

3. Összesen

Dátum: ....................................................

Készítette: ..............................................

...........................................................

Cégszerû aláírás”
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5. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„7. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. táblázat a kármegtérülés elszámolásról .... év ......... negyedévben

A B C D E F G H

1. Ügyfél Ország Ügylet Árfolyam
Kármegtérülés összege Kárfizetés

Forint Deviza Forint Deviza

2. Módozatonként

...

3. Összesen:

Dátum: .................................................

Készítette: ...........................................

...........................................................

Cégszerû aláírás

2. táblázat a Mehib Zrt. által a Magyar Állam javára behajtott kárkintlévõségekrõl szóló jelentésrõl

... év ... hónapban befolyt követelések

A B C D E F G H

1. Sorszám Ország
Bonyolító

hitelintézet
Ügyfél Devizanem

Összeg Jutalék

Forint (jutalék
alapja)

Deviza Forint

...

2. Összesen:

Dátum: ....................................................

Készítette: ..............................................

.........................................................

Cégszerû aláírás”

3066 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



6. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„8. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. táblázat a Mehib Zrt. által vállalt más hitelbiztosító által viszontbiztosított biztosítási

kötelezettségvállalásról a Mehib Korm. rendelet alapján

A B C D E F G H I J

1. Módozat Ország

Mehib által vállalt
összes kötelezettség

összege

... év
... negyed-

év
Lejárati év Összesen

Viszont-
biztosító

neve
VB%

Összesen
(Forint)

Forint Deviza

...

2. Összesen:

Dátum: ............................................................

Készítette: ......................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás

2. táblázat a viszontbiztosító által teljesített fizetés elszámolásáról a Mehib Korm. rendelet alapján

A B C D E F

1. Módozat
Viszontbiztosító

Összeg (Deviza) Árfolyam Összeg (Forint)
neve %

...

2. Összesen:

Dátum: .......................................................

Készítette: .................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás”
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7. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„9. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. táblázat a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségvállalási állományról 20... év .... negyedévében

a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján

A B C

1. Megnevezés
Érték

millió Forint ezer USD árfolyam: ... (Forint/USD)

2.
Maximális kötelezettségvállalás
(direkt biztosítás)

3.
Maximális kötelezettségvállalás
(KKV direkt biztosítás)

4.
Maximális kötelezettségvállalás
(viszontbiztosított)

5.
Összes maximális kötelezettségvállalás
(2+3+4)

„Direkt biztosítás” = Teljes forgalom típusú szállítói hitelbiztosítás teljesítés utáni idõszakra, választható gyártási

kockázat kiegészítéssel a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján.

„KKV direkt biztosítás” = Kis és középvállalkozások számára nyújtott teljes forgalmú exporthitel biztosítás teljesítés

utáni idõszakra, választható gyártási kockázat kiegészítéssel a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján.

Dátum: ............................................................

Készítette: ......................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás

2. táblázat a várható kárfizetési állomány elõrejelzésérõl ... év ... negyedév végén

a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján

A B C D E F G

1. Ügyfél Ország Ügylet

Kárfizetés Kárfizetés

jogcíme
várható
idõpont

Forint Deviza

2. Módozatonként

...

3. Év:

4.
Negyedéves várható
kárfizetés összesen:

5.
Ebbõl:
belföld

6. export

Dátum: ........................................................

Készítette: ..................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás
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3. táblázat a kárkintlévõségi állományról .... év .... negyedév végén a Mehib viszontbiztosítási

Korm. rendelet alapján

A B C D

1. Ország Eredeti lejárat (év) Összesen

2.
Mehib által biztosított/
Viszontbiztosított

3. Módozatonként

4. Devizánként

5.

6. Összesen:

7. Devizánként

Dátum: ........................................................

Készítette: ..................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás”
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8. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„10. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

Viszontbiztosítási elszámolás a Mehib viszontbiztosítási Korm. rendelet alapján

Idõszak: ...........

Viszontbiztosított: Viszontbiztosító:

......................................................................... .........................................................................

......................................................................... .........................................................................

A B C D E F G H I K

1.
Kötvényszám,

kárszám
Kárakta

szám
Biztosított Adós Export Belföld

Hitelbizto-
sítási év

Mehibet terhelõ
kárfizetés összege Kárfizetés

dátuma

Forint Deviza

2.

...

3. Összesen

4. ebbõl: belföld

5. export

Dátum: .............................................................

Készítette: .......................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás”
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9. melléklet a 9/2010. (III. 23.) PM rendelethez

„11. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. táblázat a biztosítási kármegtérülés elszámolásáról a Mehib viszontbiztosítási

Korm. rendelet alapján .... év ......... negyedév

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

1. Ügyfél Ország

Biztosí-
tási

szerzõ-
dés

száma

Árfolyam

Kármegtérülés
öszszege

Tõke Kamat Kárfizetés összege

Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza

...

2. Összesen:

3.
ebbõl:
belföld

4. export

Dátum: ........................................................

Készítette: ..................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás

2. táblázat a viszontbiztosítási kármegtérülés elszámolásáról a Mehib viszontbiztosítási

Korm. rendelet alapján .... év ......... negyedév

A B C D E F G H I

1. Ügyfél Ország
Biztosítási
szerzõdés

száma
Árfolyam

Mehibet megilletõ
kármegtérülés összege Megtérülés

dátuma

Kárfizetés összege

Forint Deviza Forint Deviza

...

2. Összesen:

3.
Ebbõl:
belföld

4. export

Dátum: .......................................................

Készítette: .................................................

...........................................................

Cégszerû aláírás”
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A pénzügyminiszter 10/2010. (III. 31.) PM rendelete

a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló

24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-

és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPr.)

16. § (17) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A VPKr. 15. § (1) bekezdés l) pontja szerinti feladatok végrehajtására elsõfokú adóhatósági jogkörben illetékes vámszervek

a következõk:]

„d) a regisztrációs adó különös szabályok szerint történõ megállapítása, beszedése és ellenõrzése tekintetében

da) ha a kérelmezõ lakóhelye vagy székhelye Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén

található, a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Békéscsaba,

db) ha a kérelmezõ lakóhelye vagy székhelye Budapest, Baranya megye, Fejér megye, Heves megye,

Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye vagy Tolna megye területén található, a Vám- és Pénzügyõri

Hivatal Tatabánya, vagy

dc) ha a kérelmezõ lakóhelye vagy székhelye Gyõr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Vas megye, Veszprém

megye vagy Zala megye területén található, a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Szombathely.”

(2) A VPr. a következõ 34. §-sal egészül ki:

„34. § A 16. § (17) bekezdés a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM

rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 31.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított d) pontját a 2010.

március 31-ét követõen indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint történõ

megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”

(3) A VPr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(4) A VPr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § A VPr. 1. számú melléklet I. pont t) alpontjában a „kiterjed” szövegrész helyébe a „– vámigazgatási ügyekben Eperjeske,

Fényeslitke, Gyõröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Záhony, Zsurk

kivételével – kiterjed” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdése 2010. április 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 10/2010. (III. 31.) PM rendelethez

1. A VPr. 1. számú melléklet II. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„II.

A Vám- és Pénzügyõrségnek az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vám- és pénzügyõri hivatalainak

illetékessége:

a) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Hercegszántó illetékessége a hercegszántói és a bácsalmási határátkelõhely

területére terjed ki,

b) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Röszke illetékessége a röszkei közúti és vasúti és a tiszaszigeti határátkelõhely,

valamint a Szegedi Nemzetközi Kikötõ területére terjed ki,

c) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Tompa illetékessége a tompai és a kelebiai vasúti határátkelõhely területére terjed ki,

d) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Beregsurány illetékessége a beregsurányi, a barabási és a lónyai határátkelõhely

területére terjed ki,

e) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Tiszabecs illetékessége a tiszabecsi határátkelõhely területére terjed ki,

f) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Záhony illetékessége a záhonyi közúti, a vasúti személyforgalmi határátkelõhely,

valamint az eperjeskei vasúti határátkelõhely területére és vámigazgatási ügyekben a következõ településekre

terjed ki: Eperjeske, Fényeslitke, Gyõröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tornyospálca,

Tuzsér, Záhony, Zsurk,

g) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Mohács illetékessége a mohácsi vízi határátkelõhely területére terjed ki,

h) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Barcs illetékessége a barcsi határátkelõhely területére terjed ki,

i) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Drávaszabolcs illetékessége a drávaszabolcsi határátkelõhely, valamint

a Drávaszabolcsi Nemzetközi Hajókikötõ területére terjed ki,

j) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Gyékényes illetékessége a gyékényesi vasúti határátkelõhely és a berzencei

határátkelõhely területére terjed ki,

k) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Udvar illetékessége az udvari és a beremendi határátkelõhely és a magyarbólyi vasúti

határátkelõhely területére terjed ki,

l) Vám- és Pénzügyõri Hivatal Letenye illetékessége a letenyei határátkelõhely és a murakeresztúri vasúti

határátkelõhely területére terjed ki,

m) 1. számú Repülõtéri Vám- és Pénzügyõri Hivatal illetékessége szabálysértési ügyekben és vámigazgatási

ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek

kivételével – a következõ helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülõtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés,

Lõrinci út 59–61. (helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés

6030/9–12); 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri u. 14–16.

(helyrajzi szám: 38236/575) területére, és

n) 2. számú Repülõtéri Vám- és Pénzügyõri Hivatal illetékessége a szabálysértési ügyek, a VPKr. 16. § (1) bekezdése

alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek és az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult

vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó

környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában a következõ helyekre terjed ki: Ferihegyi

Nemzetközi Repülõtér, Budapesti Nemzetközi Hajókikötõ és légi forgalom tekintetében Pest megye

közigazgatási területére.”
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2. melléklet a 10/2010. (III. 31.) PM rendelethez

1. Hatályát veszti a VPr. 2. számú mellékletében az „1. számú Repülõtéri Vám- és Pénzügyõri Hivatal Illetékessége

szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben

indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következõ helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülõtér;

Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lõrinci út 59–61. helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43; Airport City, 2220

Vecsés helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12; 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. helyrajzi szám: 38236/723; illetve 1097

Budapest, Ecseri u. 14–16. helyrajzi szám: 38236/575. területére.” szövegrész, valamint a „2. számú Repülõtéri Vám- és

Pénzügyõri Hivatal Illetékessége a VPKr. 16. §-ának (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek, illetve

az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a VPKr.

15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában

a következõ helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülõtér, Budapesti Nemzetközi Hajókikötõ, illetve légi

forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére.” szövegrész.

A pénzügyminiszter 11/2010. (III. 31.) PM rendelete

egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintõ kiváltságok, kedvezmények

és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (2) bekezdésében, valamint a jövedéki adóról és jövedéki

termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva, a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel és a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 107. és

108. §-ának, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 47/A. és 47/B. §-ának végrehajtására terjed ki.

2. § (1) Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében meghatározott személy, szervezet általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) alóli

mentességre való jogosultságát (a továbbiakban: áfa-mentességre jogosított személy, szervezet), továbbá a Jöt.

47/A. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 47/B. §-ában meghatározott személy, szervezet a jövedéki adó, adójeggyel

ellátott dohánygyártmány esetében pedig az adójegyben foglalt jövedéki adó és áfa (a továbbiakban együtt: jövedéki

adó) visszaigénylése iránti jogosultságát (a továbbiakban: jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet)

– kérelmére – a fogadó állam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága által kiállított okirattal igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelezõ adattartalma – ha az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa másként nem

rendelkezik – a következõ:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet, a jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet

(a továbbiakban együtt: feljogosított személy, szervezet) neve és állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe,

c) hivatkozás együtt vagy külön-külön egyrészt a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006. november 28-i

2006/112/EK tanácsi irányelv vagy az Áfa tv., másrészt a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekrõl és

a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv vagy

a Jöt. megfelelõ rendelkezésére, amelyre az okiratot a feljogosított személy, szervezet kérelmére a hatóság

kiállította,

d) idõ vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,

e) az okirat kiállításának helye és kelte,

f) az okiratot kiállító hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és

érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és
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g) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására

(a)–g) pont a továbbiakban együtt: mentességi igazolás).

3. § (1) A feljogosított személykénti, szervezetkénti státuszt, ha a fogadó állam a Magyar Köztársaság, a (2) bekezdésben

meghatározott kivétellel a Külügyminisztérium igazolja.

(2) Fegyveres erõ személyi állományának tagja vagy fegyveres erõ esetében a feljogosított személykénti, szervezetkénti

státuszt a Honvédelmi Minisztérium igazolja.

4. § A mentességi igazolás hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellõzésével is érvényesen

felhasználható, ha azt az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) valamely tagállamának hatósága bocsátotta ki,

és azt az érintett tagállam hivatalosként elismert nyelvén vagy a Közösség valamely munkanyelvén (angol, francia,

német) állították ki.

5. § (1) Termék értékesítésekor, szolgáltatás nyújtásakor, ha az áfa-mentesség úgy érvényesül, hogy az Áfa tv. 107. § (2) és

(3) bekezdésének értelmében nem kell áfát áthárítani (a továbbiakban: közvetlen áfa-mentesség), az áfa-mentességre

jogosított személy, szervezet mentességi igazolásának eredeti példányát legkésõbb az Áfa tv. rendelkezései szerint

megállapított teljesítéséig adja át a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására kötelezettnek, aki (amely) azt

nyilvántartásában megõrzi.

(2) Az Áfa tv. 59. §-a szerinti elõlegfizetés esetében, az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mentességi

igazolást legkésõbb az elõleg jóváírásáig, kézhezvételéig kell átadni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek elegendõ csak egyszer, az elsõ alkalommal eleget tenni, ha azt

a mentességi igazolás érvényessége lehetõvé teszi, és ez idõ alatt a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására

kötelezett személye nem változik – ide nem értve a jogutódlás esetét –, továbbá a feljogosított személyre, szervezetre

a közvetlen áfa-mentesség Áfa tv.-ben meghatározott feltételei változatlanul teljesülnek.

6. § (1) Ha az áfa-mentesség úgy érvényesül, hogy az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet – az Áfa tv. 107. §

(3) bekezdésének értelmében – a termék értékesítésekor, szolgáltatás nyújtásakor áthárított áfa utólagos

visszatéríttetésére jogosult (a továbbiakban: áfa-visszatéríttetési jog), e joga a termék értékesítése, szolgáltatás

nyújtása fejében járó, az áfát, és jövedéki termék értékesítése esetében a jövedéki adót is magában foglaló ellenérték

maradéktalan megtérítésével keletkezik.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet jövedékiadó-visszaigénylési

jogának keletkezésére is azzal a kiegészítéssel, hogy jövedéki termék importja esetében a jövedékiadó-visszaigénylési

jog a vámhatóság által megállapított jövedéki adó maradéktalan megfizetésével keletkezik.

7. § (1) A feljogosított személy, szervezet a naptári évben keletkezett áfa-visszatéríttetési és jövedékiadó-visszaigénylési jogát

(a továbbiakban együtt: adó visszaigénylése iránti jog) a naptári évet követõ év január 1. napjától kezdõdõen,

legfeljebb azonban ugyanezen év szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha a fogadó állam nem a Magyar Köztársaság, a feljogosított személy, szervezet adó

visszaigénylése iránti jogát – annak keletkezését követõen – haladéktalanul is érvényesítheti.

(3) A (2) bekezdést lehet alkalmazni abban az esetben is, ha a fogadó állam a Magyar Köztársaság, és a naptári éven belül

keletkezett adó visszaigénylése iránti jog összegében eléri vagy meghaladja a 40 000 forintot, vagy az adó

visszaigénylése iránti jog érvényesítésére amiatt kerül sor, mert a feljogosított személy, szervezet viszonylatában

a Magyar Köztársaság fogadó államkénti státusza megszûnik.

8. § (1) Az adó visszatérítése a feljogosított személy, szervezet írásbeli kérelmére történik. A kérelmet az állami adóhatóság

jogszabályban kijelölt szervéhez kell benyújtani.

(2) A kérelemmel együtt a mentességi igazolás eredeti példányát is be kell nyújtani, kivéve, ha a mentességi igazolás

érvényességébõl más nem következik. Utóbbi esetben az érvényessége alatt a mentességi igazolást elegendõ csak

egyszer, az elsõ alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idõ alatt az adó visszaigénylése iránti jog Áfa tv.-ben és

Jöt.-ben meghatározott feltételei változatlanul teljesülnek.
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9. § (1) A 8. § (1) bekezdésében említett kérelem kötelezõ adattartalma – ha az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa másként nem

rendelkezik – a következõ:

a) a feljogosított személy, szervezet neve és levelezési címe, ha az eltér a mentességi igazolásban szereplõ címtõl,

b) a feljogosított személy, szervezet nyilatkozata arról, hogy az adó visszaigénylése iránti jog érvényesítése hivatalos

vagy személyes célra történik,

c) annak az idõszaknak a megjelölése, amelyre a feljogosított személy, szervezet kérelme vonatkozik,

d) a feljogosított személy, szervezet kötelezettségvállalása arra, hogy a részére nem jogszerûen vagy egyéb okból

helytelenül visszatérített adót visszafizeti,

e) a feljogosított személy, szervezet részére visszatérítendõ adó átutalás útján történõ teljesítéséhez szükséges

adatok és egyéb információk, beleértve a fizetési számla IBAN számát és a számlavezetõ BIC (SWIFT) kódját is és

f) a feljogosított személy, szervezet vagy a képviseletében eljáró aláírása.

(2) Az (1) bekezdésen kívül a kérelemnek tartalmaznia kell még a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okiratok

szerinti részletezésben a következõ adatokat is:

a) a termék értékesítõjének, szolgáltatás nyújtójának neve és címe,

b) a termék importjának kivételével a termék értékesítõjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma [Áfa tv. 258. §

(3) bekezdés a) pontja], amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették,

c) az okirat kibocsátásának kelte és sorszáma,

d) az adó visszaigénylése iránti jog keletkezésének idõpontja [6. §],

e) az áfa alapja és összege forintban kifejezve,

f) jövedéki termék esetében – a jövedéki termék importjának kivételével – a jövedéki adó alapja és összege

forintban kifejezve, de legalább a jövedéki adó alapjának megállapításához szükséges adatok és

g) jövedéki termék importjának esetében a vámhatóság által megállapított jövedéki adó.

(3) A kérelemhez csatolandó továbbá:

a) a feljogosított személy, szervezet nevére szóló, az Áfa tv. és a Jöt. rendelkezéseivel összhangban kibocsátott

számla eredeti példánya azzal, hogy üzemanyag esetében a számlának tartalmaznia kell az üzemanyaggal tankolt

gépjármû forgalmi rendszámát is,

b) jövedéki termék importja esetében a feljogosított személy, szervezet nevére szóló, a vámhatóság által

megállapított jövedéki adót közlõ határozat eredeti példánya, továbbá

c) mindazon okirat eredeti példánya, amely igazolja

ca) a 6. §-ban meghatározott feltétel, valamint szükség szerint

cb) az Áfa tv. 107. és 108. §-ában meghatározott egyéb, az áfa-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fûzõdõ

feltétel, valamint

cc) a Jöt. 47/A. és 47/B. §-ában meghatározott egyéb, a jövedékiadó-visszaigénylési jog érvényesítéséhez

fûzõdõ feltétel teljesülését.

(4) Az eredeti példány helyett az arról készített másolatot kell csatolni, ha a (3) bekezdésben említett okiratok bármelyike

elektronikus formában létrehozott okiratként áll a feljogosított személy, szervezet személyes rendelkezésére.

10. § (1) Az egymással közös háztartásban családtagként élõ feljogosított természetes személyek a kérelmet a közös

háztartásra összevontan is benyújthatják.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele az is, hogy az érintett feljogosított természetes személyek maguk közül egy

képviselõt jelöljenek ki, aki az adó visszaigénylése iránti eljárásban az eljárásjogi cselekmények alanyaként vesz részt.

11. § A kérelem hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellõzésével is benyújtható, ha azt a Közösség érintett

tagállamának hivatalosként elismert nyelvén vagy a Közösség valamely munkanyelvén (angol, francia, német)

állították ki.

12. § A visszatérítendõ adó átutalás útján történõ teljesítéséhez a feljogosított személy, szervezet csak olyan fizetési számlát

adhat meg, amellyel természetes személy esetében az érintett maga vagy a vele közös háztartásban élõ családtagja,

egyéb esetekben pedig az érintett maga mint annak jogosultja rendelkezik.

13. § (1) Az állami adóhatóság a 9. § (3) bekezdés a) és b) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított személy,

szervezet kérelméhez csatolt, olyan jelzéssel látja el, amely egyértelmûvé teszi, hogy arra az okiratra a feljogosított
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személy, szervezet ismételt adó visszaigénylése iránti jogot – a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak

kivételével – nem alapíthat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott okiratot – a 9. § (4) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátott

okirat kivételével –, valamint a 9. § (3) bekezdés c) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított

személy, szervezet kérelméhez csatolt, vagy azt követõen nyújtott be, az állami adóhatóság azok beérkezésétõl

számított 30 napon belül a feljogosított személy, szervezet kérelmében megjelölt címére postai úton visszaküldi.

(3) A feljogosított személy, szervezet írásban kérheti, hogy az állami adóhatóság – a (2) bekezdéstõl eltérve – a részére

visszajuttatandó okiratokat legkésõbb az elsõ fokú határozatának (végzésének) megküldésével egyidejûleg küldje

meg.

14. § Ha az állami adóhatóság a rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelemrõl

megalapozott döntés nem hozható, írásbeli megkereséssel kiegészítõ adatokat, egyéb információkat kérhet

a feljogosított személytõl, szervezettõl.

15. § (1) A visszatérítendõ adó forintban illeti meg a feljogosított személyt, szervezetet, amelynek átutalás útján történõ

teljesítésérõl az állami adóhatóság hivatalból intézkedik.

(2) Ha a feljogosított személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendõ adó átutalását, az átváltás költsége

a visszatérítendõ adó összegébõl tartandó vissza.

16. § Közvetlen áfa-mentesség jogosulatlan igénybevétele esetében [Áfa tv. 108. § (8) bekezdése] az állami adóhatóság

határozattal kötelezi a feljogosított személyt, szervezetet az áfa megfizetésére úgy, hogy a megfizetéshez fûzõdõ

jogkövetkezményekrõl a közvetlen áfa-mentességre való jogosulatlanságot megalapozó ok, körülmény, egyéb

feltétel bekövetkezésének idõpontjára visszamenõleg rendelkezik.

17. § (1) Ha az az adóösszeg, amelyre az adó visszaigénylése iránti jog eredetileg vonatkozott, utólag változik, a változással

megegyezõ összegben a visszatéríteni kért vagy a visszatérített adó összege is változik.

(2) Ha a kérelem benyújtását követõen, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege

csökken, a feljogosított személy, szervezet köteles azt az állami adóhatóságnak haladéktalanul, de legkésõbb attól

az idõponttól számított 15 napon belül bejelenteni, amelytõl kezdõdõen a különbözet alapjául szolgáló okirat

személyes rendelkezésére áll, és a különbözettel – az adó visszaigénylése iránti jog érvényesítéséhez fûzõdõ egyéb

feltételektõl függetlenül – a visszatéríteni kért adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet elbírált igényként az állami

adóhatóság már visszatérítette, azt visszafizetni.

(3) Ha a kérelem benyújtását követõen, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege nõ,

a feljogosított személy, szervezet jogosult azt az állami adóhatóságnak bejelenteni, és a különbözettel – a különbözet

alapjául szolgáló okirat eredeti példányának egyidejû csatolásával – a visszatéríteni kért adót növelni, vagy ha

kérelmét már elbírálták, a kérelmet – az adó visszaigénylése iránti jog érvényesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételek

teljesítése mellett – a különbözettel módosított tartalommal benyújtani.

18. § Az adó visszatérítésére az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvénynek (a továbbiakban: Art.) a költségvetési

támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. § (1) A feljogosított személy, szervezet mentességi igazolását és kérelmét – az Art. 175. § (1) bekezdése alapján – az állami

adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtja be, ha a fogadó állam a Magyar Köztársaság.

(2) Az (1) bekezdésen kívül nyomtatvány használata nem kötelezõ, kivéve, ha azt az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa

elõírja.

20. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

21. § E rendeletet azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben

a) közvetlen áfa-mentesség esetében, ha elõlegfizetés nem történik, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Áfa tv.

rendelkezései szerint megállapított teljesítésének idõpontja, ha elõlegfizetés is történik, az elõleg jóváírásának,

kézhezvételének idõpontja,
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b) az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet áfa-visszatéríttetési jogának 6. § (1) bekezdése szerint

megállapított keletkezési idõpontja,

c) a jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet jövedékiadó-visszaigénylési jogának 6. §

(1)–(2) bekezdése szerint megállapított keletkezési idõpontja

a hatálybalépés napjára vagy az azt követõ idõpontra esik.

22. § (1) Ez a rendelet

a) az Áfa tv. 107. és 108. §-ával együtt a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006. november 28-i

2006/112/EK tanácsi irányelv 151. cikkének, továbbá

b) a Jöt. 47/A. és 47/B. §-ával együtt a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekrõl és a 92/12/EGK irányelv

hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 12. és 13. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a jövedékiadó-mentességi igazolásról szóló 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. § (1) Hatályát veszti:

a) az egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fûzõdõ

végrehajtási szabályokról szóló 15/2008. (V. 16.) PM rendelet, továbbá

b) a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá esõ nemzetközi

szervezetek és azok tisztviselõi jövedékiadó-visszaigénylésérõl szóló 13/2008. (V. 16.) PM–KüM együttes rendelet.

(2) E § 2010. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,

pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter és a honvédelmi miniszter 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelete

egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (3) bekezdés

a), b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. § b) pontjában, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörünkben eljárva – a következõket

rendeljük el:

1. § E rendelet hatálya az üzemanyagnak és az egyéb jövedéki terméknek a jövedéki adóról és a jövedéki termékek

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 13. § (1) bekezdés f) pontja,

valamint az üzemanyagnak a Jöt. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésére, nyilvántartására és elszámolására,

valamint a Jöt. 106. § (11) bekezdésében elõírt nyilvántartás-vezetésre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egyéb jövedéki termék: a Jöt. 3. § (2) bekezdés b)–g) pontjában megjelölt jövedéki termék,

2. feljogosított szervezet: az Észak-atlanti Szerzõdés részes államainak és az 1995. évi CII. törvényben kihirdetett

Békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi és polgári állománya,

3. keretengedélyes: a Honvédelmi Minisztériumnak a Jöt. 53. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában

keretengedélyre jogosult, keretengedéllyel rendelkezõ, a vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelõs

szervezeti egysége,

4. üzemanyag: a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45, a 2710 11 49, a 2710 19 21, a 2710 19 41, a 2710 19 45 és

a 2710 19 49 vámtarifaszámú ásványolajtermék,

5. üzemanyag petróleum: a 2710 19 21 vámtarifaszám alá tartozó ásványolajtermék.
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3. § (1) A Jöt. 13. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adómentességi nyilatkozatot az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell

a feljogosított szervezetnek kiállítania.

(2) A feljogosított szervezet a kitárolást követõ 30 napon belül köteles az adómentességi nyilatkozatot az adóraktár

engedélyesének átadni.

(3) Az adómentességi nyilatkozat kiállítható egy okmányon több kitárolásra vagy a kitárolások felsorolását

az adómentességi nyilatkozat szerinti adattartalommal részletezõ összesítõnek az okmányhoz csatolásával.

(4) Abban az esetben, ha a feljogosított szervezet – az általa kiállított adómentességi nyilatkozat ellenére – az (1) bekezdés

szerinti beszerzése tekintetében jogosulatlanul részesült adómentességben, köteles a részére fel nem számított

jövedéki adót a vámhatóságnak megfizetni. Adómegfizetési kötelezettsége az adómentességre való

jogosulatlanságát megalapozó ok, körülmény, egyéb feltétel beálltától esedékes.

4. § (1) A keretengedélyes az üzemanyag petróleum beszerzésérõl, tárolásáról és készletérõl a 2. melléklet szerinti, az egyéb

üzemanyag esetében a 3. melléklet szerinti adattartalommal, a keretengedélyben az adómentes felhasználás

helyeként engedélyezett helyenként (a továbbiakban: telephely) a vámhatóság által elfogadott és hitelesített külön

nyomtatványon folyamatosan nyilvántartást vezet, melynek adatait havonta összesíteni kell.

(2) A keretengedélyes adómentes célra történt felhasználásként

a) az üzemanyag petróleum esetében

aa) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kötelékébe tartozó légi jármûbe való kiszolgálást a Honvédelmi

Minisztérium és az MH vonatkozó belsõ rendelkezéseinek és a vonatkozó jövedéki elõírásoknak

megfelelõen,

ab) a feljogosított szervezet kötelékébe tartozó légi jármûbe való kiszolgálást a kölcsönös logisztikai

segítségnyújtás NATO szabványos elõírásairól szóló STANAG 2034 „ANNEX A” melléklet szerinti,

szabályszerûen kitöltött feltöltési bizonylattal (a továbbiakban: feltöltési bizonylat),

b) az a) pontban nem említett üzemanyagok esetében feltöltési bizonylattal és a külföldi fegyveres erõk

magyarországi csapatmozgására kiadott engedéllyel

dokumentálva számolhatja el.

5. § (1) A keretengedélyesnek az üzemanyag telephelyek közötti áttárolását a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint

egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti vámszervhez

(a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal) az áttárolással egyidejûleg be kell jelentenie.

(2) A keretengedélyesnek a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz

a) a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja szerinti üzemanyagtöltõ pont (a továbbiakban:

üzemanyagtöltõ pont) kiszolgálását végzõ telephelyet (a továbbiakban: kijelölt telephely), az üzemanyagtöltõ

pontra történõ kiszállítást megelõzõen,

b) az üzemanyagtöltõ pontra történõ kiszállítást, a kiszállítással egyidejûleg

be kell jelentenie.

(3) Az üzemanyagnak az üzemanyagtöltõ pontra való kitárolását és visszatárolását a kijelölt telephely technikai

készletmozgásaként kell a 4. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban kimutatni.

(4) Az üzemanyagnak a kijelölt telephely és az üzemanyagtöltõ pont közötti szállítása a kijelölt telephely által, az MH

vonatkozó belsõ rendelkezéseinek megfelelõen kiállított belsõ bizonylattal (a továbbiakban: szállítási bizonylat)

történhet.

(5) Az üzemanyagtöltõ ponton a mérésügyi szerv által hitelesített átfolyás mérõt kell használni.

6. § A nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi szerzõdésen alapuló kötelezettségvállalás alapján az ország területén

tartózkodó, gyakorlatozó vagy átvonuló külföldi fegyveres erõk ellátására kijelölt szervezet (a továbbiakban: kijelölt

szervezet) a jövedéki termékek e tevékenységgel összefüggõ jövedéki engedélyes kereskedelme esetén olyan

nyilvántartást vezet, amelynek alapján a vámhatóság kérésére bármely idõszakra vonatkozóan rendelkezésre tudja

bocsátani

a) szállítónkénti bontásban a beszerzett jövedéki termékekrõl a szállító által kiállított számla számának, kiállítása

idõpontjának, a jövedéki termék megnevezésének, beszerzett mennyiségének és

b) vevõnkénti (külföldi fegyveres erõk) bontásban a továbbadott jövedéki termékrõl kiállított számla számának,

kiállítása idõpontjának

adatait.
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7. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Hatályát veszti a katonai lajstromjelû légi jármûben felhasznált üzemanyag petróleum, illetve az Észak-atlanti

Szerzõdés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi és

polgári állománya által felhasznált üzemanyagok adómentes beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának,

az ilyen célra kitárolt üzemanyag utáni felfüggesztett adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges

mentesülés részletes szabályairól, valamint a külföldi államok fegyveres erõinek ellátását végzõ szervezet jövedéki

nyilvántartásának vezetésére vonatkozó elõírásokról szóló 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet.

(2) E § (1) bekezdése 2010. április 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. április 3-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k., Dr. Szekeres Imre s. k.,
pénzügyminiszter honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Nyilvántartási szám:

Print number:

NYILATKOZAT

DECLARATION

Nyilatkozatot kiadmányozó
NATO/PFP tagállam fegyveres erõi
Issuing organisation of Armed
Forces of
NATO/PFP member state

Megnevezése:
Denomination:
Címe:
Address:

Aláíró neve:
Name of signatory:
Beosztása:
Title/post:

Adóraktár-engedélyes

Supplier

Neve:
Name:
Címe:
Address:

Adószáma/jövedéki engedély száma:
Tax number/excise number:

e-TKO sorszáma:
Serial number of e-AD:

Kitárolás idõpontja:
Date of dispatch:

Jövedéki termék megnevezése:
Name of excise product:

Jövedéki termék vámtarifaszáma:*
(CN Code):

Mennyiségi egység:*
Unit of measurement:

Mennyiség:*
Quantity:

Kijelentem, hogy a fenti sorszámú e-TKO adatai a valóságnak megfelelnek, és egyúttal igazolom, hogy az e-TKO-n
szereplõ

a) üzemanyag a NATO/PFP tagállamok fegyveres erõi és polgári állománya hivatalos tevékenységével

összefüggésben,

b) egyéb jövedéki termék a NATO tagállamok fegyveres erõinek és polgári állományának kizárólagos

kiszolgálására létesített étterem, kantin részére

került beszerzésre.

I declare that the data of to the above numbered e-AD comply with real facts and hereby certify that
a) the motor fuel concerned has been acquired in connection with the official activity of the Armed

Forces and civilian personnel of NATO/PFP member states.

b) the excise product (other than motor fuel) has been acquired for the messes or canteens established

exclusively to supply the Armed Forces and civilian personnel of NATO member states.

P. H./Stamp

Dátum/Date ..........................................................
Kiadmányozó aláírása

Signature of issuer

* Az e-TKO megfelelõ rovataival egyezõen kitöltve. To be filled in in compliance with the relevant boxes of the e-AD.
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2. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyag petróleum adómentes beszerzésének és felhasználásának nyilvántartása

(A mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva)

1. Nyitókészlet.

2. Növekedés

2.1. beszerzett, betárolt mennyiség; a szállító, az MH raktárának, telephelyének, megnevezése; a beszerzés, betárolás

idõpontja,

2.2.* üzemanyagtöltõ pontra betárolt mennyiség, az üzemanyagtöltõ pont megnevezése, átvétel (betárolás) idõpontja,

szállítási bizonylat sorszáma,

2.3. a repülési tevékenységhez való felhasználásra alkalmatlan, lefejtett (leszívott) mennyiség, a készletrevétel (visszavétel)

idõpontja.

3. Csökkenés

3.1. az MH kötelékébe tartozó légi jármûbe történõ,

3.1.1. a 3.1.2.–3.1.3. alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó légi jármû azonosítása, feltöltési

bizonylat sorszáma),

3.1.2. a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti kiadás üzemanyagtöltõ pontról (mennyiség, idõpont, betároló

repülõcsapat azonosítása),

3.1.3. a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti kiadás üzemanyagtöltõ pontról (mennyiség, idõpont, betároló

repülõcsapat azonosítása),

3.2. a feljogosított szervezet kötelékébe tartozó légi jármûbe történõ,

3.2.1. a 3.2.2. alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó légi jármû azonosítása, feltöltési bizonylat

sorszáma),

3.2.2. üzemanyagtöltõ pontról a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó

légi jármû azonosítása, feltöltési bizonylat sorszáma),

3.3. a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),

3.4.* üzemanyagtöltõ pontra kiszállítás (mennyiség, idõpont, üzemanyagtöltõ pont megnevezése, szállítási bizonylat

sorszáma),

3.5. a keretengedélyes másik adómentes telephelyére való átadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),

3.6. igazolt megsemmisülés, megsemmisítés (mennyiség, idõpont).

4. Zárókészlet.

* A kijelölt telephely technikai készletmozgásaként nyilvántartásba vett készletnövekedések és készletcsökkenések.
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3. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyag (kivéve üzemanyag petróleum) adómentes beszerzésének és felhasználásának

nyilvántartása

(Termékenként, a mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva)

1. Nyitókészlet.

2. Növekedés

2.1. beszerzett, betárolt mennyiség; a szállító, az MH raktárának, telephelyének megnevezése; a beszerzés, betárolás

idõpontja,

2.2.* üzemanyagtöltõ pontra betárolt mennyiség, az üzemanyagtöltõ pont megnevezése, átvétel (betárolás) idõpontja,

szállítási bizonylat sorszáma.

3. Csökkenés

3.1. a feljogosított szervezetnek történõ,

3.1.1. a 3.1.2. alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, feltöltési bizonylat sorszáma),

3.1.2. üzemanyagtöltõ pontról a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, feltöltési

bizonylat sorszáma),

3.2. a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),

3.3.* üzemanyagtöltõ pontra kiszállítás (mennyiség, idõpont, üzemanyagtöltõ pont megnevezése, szállítási bizonylat

sorszáma),

3.4. a keretengedélyes másik adómentes telephelyére való átadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),

3.5. igazolt megsemmisülés, megsemmisítés (mennyiség, idõpont).

4. Zárókészlet.

* A kijelölt telephely technikai készletmozgásaként nyilvántartásba vett készletnövekedések és készletcsökkenések.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter és a pénzügyminiszter

8/2010. (III. 25.) IRM–PM együttes rendelete

a minõsített adatok kezelése szabályozásának változása és a büntetõ anyagi jogi jogszabályok

módosulása kapcsán szükséges az igazságügyi és rendészeti miniszter

és a pénzügyminiszter együttes rendeleteinek módosításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és

rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában és a pénzügyminiszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva,

a 2. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában és

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott

feladatkörünkben eljárva,

a 3–5. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint a büntetések és

az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és

n) pontjában és a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában

meghatározott feladatkörünkben eljárva – a legfõbb ügyésszel egyetértésben –

a következõket rendeljük el:
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1. § A büntetõeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történõ értesítés szabályairól szóló 8/2003. (IV. 4.)

IM–BM–PM együttes rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az eljárás során a minõsített adat védelmérõl szóló törvény hatálya alá tartozó minõsített adat merül fel,

az érdekelteket sajtóhirdetmény útján értesíteni nem lehet.”

2. § A büntetõeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet 3. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A minõsített adatot tartalmazó irat másolására, a másolat kezelésére a Be. 70/C. § (5) bekezdését, a tanú zártan

kezelt személyi adataira vonatkozóan a Be. 96. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.”

3. § A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és

megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes

rendelet (a továbbiakban: 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet) 65. §-a, és az azt megelõzõ alcím helyébe

a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Minõsített adat, nyilvánosságra hozatalában korlátozott adat

65. § Ha a bûnjel minõsített adatot vagy nyilvánosságra hozatalában korlátozott adatot tartalmaz, a bûnjel kezelése

során a hatóság gondoskodik a titokvédelem és az adatvédelem követelményeinek megtartásáról.”

4. § A 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdésében az „[a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 137. § 17. pont]” szövegrész helyébe az „[a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 137. § 19. pont]” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 16. § (3) bekezdése, valamint a 36. § (1) bekezdésében

a „pénzmellékbüntetés,” szövegrész.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2010. május 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. május 2-án hatályát veszti.

Dr. Forgács Imre s. k., Dr. Oszkó Péter s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter pénzügyminiszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a pénzügyminiszter

25/2010. (III. 31.) KHEM–PM együttes rendelete

a gépjármû regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról,

valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló

13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes rendelet módosításáról

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és

energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott

feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. § Hatályát veszti a gépjármû regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére

vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az

egyedi adó-megállapítási eljárást elsõfokon lefolytató Fõvámhivatal Békéscsaba javára” szövegrész.

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, és 2010. április 2-án hatályát veszti.

Hónig Péter s. k., Dr. Oszkó Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter

k ö z l e m é n y e

a felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság a felszámolók névjegyzékében 1. sorszám alatt nyilvántartott A CONT (Ó) -ROLL

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-681843) bejegyzett szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ

személyek közül az alábbi személyt törölte, illetve az alábbi személyt jegyezte be.

Törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember: Molnár Rozália

Lakóhely: 1042 Budapest Árpád út 8-12.

Bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember: Szládovics Judit

Lakóhely: 1205 Budapest, Koppányi u. 5.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság a felszámolók névjegyzékében 60. sorszám alatt nyilvántartott

NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-724140) telephelyét törölte a

nyilvántartásból, illetve az alábbi új telephelyét jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Telephely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 16. IV/22.

Bejegyezve:

Telephely: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. II/9/a.
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A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak

k ö z l e m é n y e

Az elõzõ évi tevékenységükrõl a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 70. §

(8) bekezdésében és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.

rendelet 21. §-ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001.

(XII. 26.) Korm. rendelet 25. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján.

ZUGLIGET Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

(1121 Bp., Zugligeti út 41.)

2009. 12. 31-i mérlege (E Ft-ban)

Mérleg (Eszközök)

Elõzõ év Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 68267 92545

B) Forgóeszközök 68019 92166

II. Követelések 163 115

1. Tagdíjkövetelések 150 108

5. Egyéb követelések 13 7

III. Értékpapírok 55315 53777

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 45893 40700

a) Kötvények 33046 37900

b) Kincstárjegyek és más állampapírok 12847 2800

3. Értékpapírok értékelési különbözete -4766 4947

IV. Pénzeszközök 12541 38274

1. Pénztárak 435 347

2. Pénztári elszámolási betétszámla 1380 5037

4. Rövid lejáratú bankbetétek 10700 32630

6. Pénzeszközök értékelési különbözete 26 260

C) Aktív idõbeli elhatárolások 248 379

1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 248 379
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Mérleg (Források )

Elõzõ év Tárgyév

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 68267 92545

Saját tõke 608 1282

III. Tartalék tõke 1024 696

IV. Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye -416 586

Céltartalékok 67416 89467

I. Mûködési céltartalék 42 129

2. Mûködési portfolió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék 42 129

2.1 Idõarányosan járó kamat (+) 0 0

2.4 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (+/-) 42 129

II. Fedezeti céltartalék 67224 89230

1. Egyéni számlákon 67224 89230

1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék 57490 66775

1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék 14431 17343

1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet -4697 5112

1.3.1 Idõarányosan járó kamat (+) 0 0

1.3.4 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (+/-) -4697 5112

IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 150 108

1. Mûködési célú tagdíjak tartaléka 10 8

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 139 99

3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 1 1

Kötelezettségek 96 1644

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 96 1644

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 60 90

2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 36 0

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 1554

Passzív idõbeli elhatárolások 147 152

2. Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása 147 152
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Pénztár mûködési tevékenysége

Elõzõ év Tárgyév

Tagok által fizetett tagdíj 165 155

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 252 226

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 6 35

Utólag befolyt tagdíjak 6 37

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 417 383

Mûködési célra juttatott eseti adomány 0 920

Mûködési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 417 1303

Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások 788 798

Anyagjellegû ráfordítások 672 678

Igénybe vett szolgáltatások 606 614

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 432 441

Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 108 100

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 66 73

Egyéb szolgáltatások költsége 66 64

Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 116 120

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 116 120

Szokásos mûködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -371 505

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek 42 70

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel 42 70

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)

4 8

Kapott osztalékok és részesedések 2 1

Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 0 0

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -73 129

Idõarányosan járó kamat 8 0

Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet -81 129

Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) 0 151

Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) -81 -22

Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) -25 208

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)

16 38

Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék 0 86

Piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet 0 86

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 0 3

Letétkezelõi díjak 1 1

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások 3 2

Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 20 127

Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) -45 81

Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) -416 586
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Pénztári szolgáltatások fedezete

Elõzõ év Tárgyév

Tagok által fizetett tagdíj 5669 5414

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 4739 4211

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 771 668

Utólag befolyt tagdíjak 741 707

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 10378 9664

A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 1020 1054

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 11398 10718

Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 0 0

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek 3117 4983

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel 3330 5173

Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (-) 213 190

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)

316 633

Kapott osztalékok és részesedések 178 71

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -5477 9809

Idõarányosan járó kamat 560 0

Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet -6037 9809

Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) 0 11352

Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) -6037 -1543

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) -1866 15496

Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek -1866 15496

Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam 3611 5687

Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet -5477 9809

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)

1207 2615

Letétkezelõi díjak 59 60

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások 225 100

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 1491 2775

Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 1491 2775

Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) -3357 12721

Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 2120 5527

Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet -5477 7194

Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 8041 23439

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 11398 10718

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 2120 5527

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet -5477 7194

Idõarányosan járó kamat 560 0

Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet -6037 7194
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Likviditási fedezet

Elõzõ év Tárgyév

Tagok által fizetett tagdíj 33 31

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 51 45

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 1 7

Utólag befolyt tagdíjak 1 7

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 84 76

Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 84 76

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek 4 3

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel 4 3

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -7 9

Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet -7 9

Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) 0 9

Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (-) -7 0

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) -3 12

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek -3 12

Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) -3 12

Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 81 88

Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék -7 9

Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl 0 9

Egyéb likviditási célokra 88 79

Az éves pénztári beszámolót a Számviteli törvényben, az általános számviteli elvekben és az önkéntes pénztárakra vonatkozó

Kormányrendeletekben foglaltak szerint állították össze. A mérleg és mellékletei a ZUGLIGET Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyoni,

pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Báthori István

bejegyzett pénztári minõsítésû könyvvizsgáló

Igazságügyi könyvszakértõ

Éves Referenciaindex és hozamráta alakulása a pénztár egészére

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

nettó 11,35% 9,96% 8,65% 4,65% 12,2% 9,16% 5,86% 7,02% -4,6% 17,99%

bruttó 11,35% 9,96% 8,65% 4,65% 12,2% 9,16% 5,9% 7,02% -4,6% 17,99%

referencia indexek : 0,9(MAX+RMAX)/2+0,1 BUX (2007-tõl,(MAX+RMAX)/2 2007-ig

10,02% 8,84% 7,91% 3,91% 13,02% 8,545% 6% 6,01% -1,7% 18,19%
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A pénztár önállóan végzi vagyonkezelését.

10 éves átlagos nettó hozam: 8,08%

10 éves vagyonnövekedési mutató: 7,79%

referencia hozam: 7,59%

2009. évre tervezett portfólió megoszlás Következõ évre

Min Max Min. Max.

állampapírok 0% 80% 0% 80%

részvények 0% 20% 0% 20%

Pénztár befektetési formái (E Ft)

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Házipénztár 318 309 701 435 347

Pénzforgalmi számla 3843 1551 8005 1380 5037

Banki betét 0 0 0 10700 32630

magyar állampapír és részvény 54710 67919 52889 55315 53777

Befektetési politika szerinti

Min. Max. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

1 év alatti DKJ 0% 100% 17 772 25 104 11 108 13 510
(19,9%)

2.842
(3,1%)

Államkötvények 0% 100% 36 938 42 815 38 076 33 200
(48,9%)

39 765
(43,8%)

Részvények 0% 20% 0 0 2 887 8 605(
12,7%)

9 706
(10,7%)

Készpénz és betétek 0% 100% 4 161 1 860 8 706 12 515
(18,5%)

38 275
(42,2%)
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Létszámadatok

Taglétszám életkor szerint év végén

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

16-24 év között 0 0 0 0 0 1

25-34 év között 6 4 4 5 2 2

35-44 év között 8 11 12 12 11 9

45-54 év között 28 23 24 24 18 18

55-64 év között 5 10 8 6 17 18

Összesen 47 48 fõ 48 fõ 47fõ 48 fõ 48 fõ

Egyéb mutatószámok:

– egyéni számlák számtani átlaga: 1 864 E Ft,

– az 1 fõre jutó átlagos havi befizetés (rendkívüli befizetéssel együtt): 16 778 Ft,

– bér és személyi jellegû kiadások/mûködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és kiadások 0%,

– befizetések tartalékok közti megosztása 2007-ig: Fedezeti-92% Mûködési- 7% Likviditási- 1%,

– befizetések tartalékok közti megosztása 2008-tõl: Fedezeti-94% Mûködési- 5% Likviditási- 1%,

– a pénztár 1 fõ részére teljesített egyösszegû nyugdíjszolgáltatást,

– járadékszolgáltatást a pénztár még nem teljesít.

Dr. Réti Olga elnök
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetõink figyelmét arra, hogy az érvény-
telenített bélyegzõkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési
megbízásukat a következõ két cím bármelyikére küldhetik

postán vagy faxon:

Pénzügyminisztérium Jogi és Igazgatási Fõosztálya (Pénzügyi
Közlöny Szerkesztõsége)

1051 Budapest, József nádor tér 2–4. Fax: 795-0314.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülõ úton jut el
a szerkesztõségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet

szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegzõ (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelõlevél
dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi a

valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkezõ megrendeléseket
idõhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelõinket, hogy a hirdetésnek nem

minõsülõ közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett

kéziratoldalanként 18 150 Ft; a bélyegzõk, okiratok stb. érvénytelenítése

egységesen 21 450 Ft, melyet a kiadó a megjelenést követõen kiszámláz.

(A Szerkesztõség)

Érvénytelenített bélyegzõk

(alfabetikus sorrendben)

COLAS-ALTERRA Zrt. 1.
2. sz. Létesítmény Igazgatóság

2040 Budaörs, Piktortégla 2. 2–4.
Adószám: 13961149-2-42

Számlaszám: 120010008-00151278-00100007

feliratú bélyegzõjét eltulajdonították, használata 2010. május

3-tól érvénytelen.

*

ELEKTRICORD Kft.
116 Budapest, Duránci u. 8.
Adószám: 10592858-2-43

feliratú bélyegzõjét eltulajdonították, használata 2010.

március 31-tõl érvénytelen.

*

Magyar Államkincstár
Észak-alföldi RIG

4/29

feliratú címerrel ellátott körbélyegzõje elveszett, használata

2010. április 23-tól érvénytelen.

Érvénytelenített iratok

(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

1819601–1819650

szigorú számadású átvételi elimervények használata 2010.

április 14-tõl érvénytelen;

valamint

1734551–1734600

1806401–1806450

szigorú számadású átvételi elimervények használata 2010.

április 20-tól érvénytelen;

és

1782601–1782650

1782701–1782750

1782951–1783000

szigorú számadású átvételi elimervények használata 2009.

május 5-tõl érvénytelen.

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

4360711–4360740

sorszámú nyugtatömb használata 2010. április 15-tõl

érvénytelen;

valamint

3831721–3831750

sorszámú nyugtatömb használata 2010. május 4-tõl

érvénytelen.

*

A Konica Minolta Magyarorzág Kft. (1117 Budapest, Galvani u. 4.)

bejelentése:

CO8ND945451–9455500

sorszámú nyugtatömbjét eltulajdonították, használata

2010. február 16-tól érvénytelen.

*

Dr. Misefay Tibor (Dabas, Szent István tér 1/b) bejelentése:

CO8EB 0569901–0569950

sorszámú készpénzfizetési számlatömb elveszett,

használata 2010. április 20-tól érvénytelen.

*

Nyíri Gabriella (1027 Budapest, Varsányi irén u. 15.) bejelentése:

B. 13-374/V-2007. típusú

számlatömbjét eltulajdonították (utolsó felhasznált számla:

AI7S-C171629) használata 2010. április 17-tõl érvénytelen.

*



A Prevenció Kft. (1046 Budapest, Sárpatak u. 10–12. )bejelentése:

POR elõtagú

számlatömbjét eltulajdonították (utolsó felhasznált számla:

POR000435) használata 2010. április 27-tõl érvénytelen.

*

A P+P 66' Kft. (1181Budapest, Mátyás király u. 42.) bejelentése:

CO8SA 6944851–CO8SA 6944875

sorszámú számlatömbjét eltulajdonították (utolsó

felhasznált számla: CO8SA 6944854) használata 2010. április

23-tól érvénytelen.
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