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A Kormány 149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek
csõdeljárásában és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak
nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokról

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdésében, valamint (2) bekezdés

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 66. § (2) bekezdése

szerinti – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és

felszámolási eljárásában közremûködõ és e minõségében eljáró – állami felszámoló adatainak, továbbá a Cstv.

27/C. §-ában meghatározott személyek adatainak nyilvántartásba vételére vonatkozóan az adatokat és azok

változását az állami felszámoló vezetõje jelenti be a felszámolói névjegyzéket vezetõ közigazgatási szervnek

(a továbbiakban: közigazgatási szerv). A bejelentéshez csatolni kell azon adatokat igazoló okiratokat is, melyeket

a közigazgatási szerv a külön jogszabályok szerint nem ismerhet meg. A közigazgatási szerv eljárásában az ügyintézési

határidõ 15 nap. Az adatok nyilvántartásba vételére és törlésére a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)

Korm. rendeletet – a Cstv.-ben és e rendeletben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

2. § (1) A közigazgatási szerv hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy az állami felszámoló megfelel-e a Cstv. szerinti

feltételeknek. Ezzel összefüggésben külön adatszolgáltatást rendelhet el és helyszíni ellenõrzést is végezhet.

Az ellenõrzés során megvizsgálhatja azt is, hogy az állami felszámoló szervezeti felépítése, belsõ döntéshozatali rendje

és ellenõrzési rendszere biztosítja-e, hogy a felszámoló a rá vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesíti, és biztosítja-e,

hogy felszámoló, illetve az általa kinevezett felszámolóbiztosok nem esnek a törvényben meghatározott kizáró ok alá,

illetve azt haladéktalanul megszüntetik. Indokolt esetben intézkedési terv készítését is elõírhatja a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott

intézkedések keretében, illetve a Ket.-ben és a Cstv.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

(2) A közigazgatási szerv akkor is hatósági ellenõrzést tart, ha az (1) bekezdés szerinti eljárása során határozatban rendelte

el a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

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

4. § A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Felszámoló az a 2. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság lehet,

a) amely a felszámolók névjegyzékében szerepel, vagy

b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami

felszámolóként kijelöl.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § és 68. §

(2) bekezdése szerinti rendelet kiadását célzó elõterjesztést az adós gazdálkodó szervezet fõtevékenysége szerinti
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ágazati miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs

miniszter, a belgazdaságért felelõs miniszter, továbbá a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter

(állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet esetén, továbbá az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter)

véleményét kikérve – készíti el, és terjeszti a Kormány elé. Az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet-tervezet

elõkészítésénél figyelembe kell venni a kormányrendelet kihirdetésére a Cstv. 65. § (2) bekezdésében vagy

a 83. §-ában meghatározott határidõt is.

2. § (1) Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a kormánydöntéshez szükséges azon információkat, amelyek a csõdhelyzetben

lévõ vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezettel szemben indított eljárások esetében indokolják a nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû szervezetté történõ minõsítést.

(2) Ha az elõterjesztõ hitelt érdemlõ információval rendelkezik, az elõterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy

a gazdálkodó szervezet ellen kezdeményeztek-e csõdeljárást vagy felszámolási eljárást, és ezek elrendelésére sor

került-e, és milyen dátummal.

3. § (1) Az elõterjesztésben be kell mutatni

a) a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetét és azt, hogy a társaság tagja-e elismert vagy tényleges

vállalatcsoportnak;

b) ki kell térni arra, hogy a gazdálkodó szervezet milyen okból képtelen – akár saját forrásaiból, akár a tulajdonosok

által biztosított forrásokból – a veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának megszüntetésére,

részesült-e az Európai Bizottság által jóváhagyott megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

(2) Az elõterjesztésben tájékoztatni kell arról, hogy

a) a gazdálkodó szervezet lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, közszolgáltatást, tevékenysége

országos vagy több országra kiterjedõ-e, végez-e hatósági engedélyhez kötött vagy koncesszióköteles

tevékenységet, és a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja;

b) – amennyiben a gazdálkodó szervezet a lakosság széles körét érintõ közszolgáltatást lát el – ezt a szolgáltatást

az érintett területen más szolgáltató is ellátja-e.

(3) Az elõterjesztésben

a) be kell mutatni a gazdálkodó szervezet fõbb gazdasági és pénzügyi adatait;

b) ismertetni kell – legalább hozzávetõlegesen – az adósságállomány legfontosabb összetevõit (így különösen

köztartozás-állomány, tulajdonosok felé fennálló tartozások, banki és szállítói hitelállomány, közmûtartozások,

foglalkoztatottakkal szemben fennálló tartozások);

c) tájékoztatást kell adni arról, hogy a gazdálkodó szervezet részesül-e nemzetközi vagy hazai pénzügyi

támogatásban;

d) – amennyiben már rendelkezésre állnak az ezzel összefüggõ, legalább hozzávetõleges adatok – be kell mutatni

a lejárt tartozásállománynak a gazdálkodó szervezet saját tõkéjéhez viszonyított arányát.

(4) Az elõterjesztésben ismertetni kell

a) – legalább hozzávetõlegesen – a gazdálkodó szervezet foglalkoztatotti létszámát, továbbá azt is, hogy

foglalkoztat-e megváltozott munkaképességûeket;

b) azt, hogy az ország mely megyéiben, mely településein lévõ telephelyeken történik foglalkoztatás, továbbá

a foglalkoztatás megszûnése hogyan befolyásolja az adott települések vagy megyék munkaerõpiaci helyzetét.

(5) Az elõterjesztésben meg kell jelölni, hogy a gazdálkodó szervezet a Cstv. 65. § (3) bekezdése szerinti milyen okból

minõsíthetõ nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségûnek.

(6) Az elõterjesztésben javaslatot kell tenni arra, hogy a gazdálkodó szervezetre a Cstv. 65–67. §-a, vagy ezen túlmenõen

a Cstv. 68–70. §-a szerinti eljárásrend is alkalmazandó legyen. Amennyiben az elõterjesztõ a Cstv. 68–70. §-a szerinti

sajátos eljárási szabályok alkalmazását tartja indokoltnak, ismertetnie kell a Cstv. 68. § (2) bekezdése szerinti

körülményeket is, továbbá meg kell jelölnie az ott meghatározott közérdeket és ennek megfelelõen kell elõkészítenie

az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet tervezetét.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában
és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és

felszámolási eljárásában vagyonfelügyelõként, illetve felszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt

Felelõsségû Társaságot jelöli ki.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

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

rendelet (a továbbiakban: R.) 72/B. § (1d) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1d) A Tny. 66. §-a alapján

a) a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását

aa) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója

engedélyezheti,

ab) az aa) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezheti;

b) az a) pontban nem említett esetben kivételes nyugellátást az ONYF fõigazgatója állapíthat meg;

c) kivételes nyugellátás-emelést

ca) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

cb) a ca) alpontban nem említett esetben hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója

engedélyezhet,

cc) a ca)–cb) alpontban nem említett esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság

vezetõjének javaslatára a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott engedélyezhet;

d) egyszeri segélyt

da) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

db) a da) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezhet vagy

a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõjének javaslatára a fõvárosi és megyei

kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott engedélyezhet attól függõen, hogy a kérelmet mely szervnél nyújtották

be.”
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(2) Az R. 72/B. § (1f) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1f) Amennyiben a kérelmet hozzá nyújtották be,

a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója dönt a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása,

valamint a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezése iránti ügyekben,

b) a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõje dönt a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása

iránti ügyekben,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott dönt a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri

segély engedélyezése iránti ügyekben,

d) az a)–c) pontban felsorolt személyek a kérelmet megküldik az ONYF fõigazgatójának, ha megállapítják, hogy

a kérelmezõ nem felel meg az általuk engedélyezhetõ árvaellátás-meghosszabbítás, nyugellátás-emelés, illetve

egyszeri segély feltételeinek, de a (20) bekezdés szerinti feltételek fennállnak.”

(3) Az R. a következõ 94. §-sal egészül ki:

„94. § A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 72/B. § (1d) és (1f) bekezdését a társadalombiztosítási

nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szervként a Kormány az ONYF-et jelöli ki.

(2) A Kormány elsõ fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és

a központi igazgatási szerveket jelöli ki.

(3) A Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az ONYF-et jelöli ki.

(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a központi igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására

jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az ONYF.

(5) A Kormány – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény 66. §-a szerinti méltányossági jogkörben hozott kivételes nyugellátás megállapítás (árvaellátás

meghosszabbítás) hatáskörének gyakorlására az ONYF fõigazgatóját, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját,

a kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély megállapítása hatáskörének gyakorlására az ONYF fõigazgatóját,

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ

kormánymegbízottat jelöli ki.

(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott által méltányossági jogkörben lefolytatott

ügyekben a 4. § szerinti irányítást az ONYF gyakorolja.

(7) Az ONYF vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a központi igazgatási szervek vezetõjét vagy kiadmányozási

jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában a „nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek” szövegrész

helyébe a „nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek és a 3. § (5) bekezdése alapján eljáró fõvárosi és megyei

kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott” szöveg lép.

(3) Az R1. a következõ 8. §-sal egészül ki:

„8. § A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 3. §-t a társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes

kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4710 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám



A Kormány 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelete
a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén az aránytalanul magas
havi törlesztési teher mértékérõl

A Kormány

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi

LXXV. törvény 11. § b) pontjában,

az 1. § (1) bekezdése és a 2. § tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. §

(1) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok

kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény 4. § (5) bekezdés alapján a gyûjtõszámlahitelre

vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamidejét és a havonta esedékessé váló törlesztõ részlet összegét az e rendeletben

meghatározott szabályok alkalmazásával, a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontjában fennálló

tartozás figyelembevételével egyoldalúan jogosult meghatározni.

(2) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés alapján a hiteladós által havonta fizetendõ törlesztõ részlet

összege – a (3) bekezdésben és a 2. §-ban meghatározott kivételekkel – nem haladhatja meg a hiteladós által

fizetendõ, a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át.

(3) A hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontját megelõzõ 60. napig írásban kérheti a pénzügyi

intézménytõl, hogy az általa a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés alapján havonta fizetendõ törlesztõ

részlet összege meghaladja a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség

összegének 15%-át. A hiteladós a kérelemben meghatározza a havonta fizetendõ törlesztõ részlet összegét.

A pénzügyi intézmény a hiteladós írásbeli kérelmében megjelölt maximum havi törlesztõ részlet összegének és

a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével állapítja meg a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret szerzõdés

futamidejét és a havonta esedékes törlesztõ részlet összegét.

(4) A pénzügyi intézmény a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontjától számított 15 napon belül írásban

értesíti a hiteladóst a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamidejérõl és az elsõ kamatperiódusra

érvényes havi törlesztõ részlet forint összegérõl.

2. § (1) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –

legfeljebb 30 évvel haladhatja meg a devizakölcsön eredeti futamidejét.

(2) A devizakölcsön és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje legfeljebb a hiteladós

75. életévének betöltéséig terjedhet.

3. § E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete
az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
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[Az (1) bekezdés szerinti állami kezességgel biztosított lakáscélú kölcsönszerzõdések módosítására – a (3) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével – a következõ fizetési könnyítések alkalmazása miatt kerülhet sor:]

„i) rögzített törlesztési árfolyam: a kölcsönszerzõdésnek a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és

a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvényben meghatározott

gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés miatti módosítása.”

2. § Az R. 6/C. § (3) és (4) bekezdésében a „(2) bekezdésének a)–h) pontjai” szövegrész helyébe a „(2) bekezdése” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelete
a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról
és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek vezetõinek
és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. §

(2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ÁBPE: Államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzés, ami az államháztartási kontrollrendszer eleme az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/A. § (3) bekezdésének megfelelõen;

b) ÁBPE-továbbképzés I.: a belsõ ellenõrök kötelezõ szakmai továbbképzése keretében az „ÁBPE-továbbképzés I.”

elnevezésû képzés, melynek tematikáját az Éves Továbbképzési Tájékoztató tartalmazza;

c) ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére: a költségvetési szervek vezetõi és

a gazdasági vezetõk kötelezõ szakmai továbbképzése keretében az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek

vezetõi és gazdasági vezetõi részére” elnevezésû képzés, melynek tematikáját az Éves Továbbképzési Tájékoztató

tartalmazza;

d) ÁBPE-továbbképzés II.: a belsõ ellenõrök, a költségvetési szervek vezetõi és a gazdasági vezetõk kötelezõ szakmai

továbbképzése keretében, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésre, valamint az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési

szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére elnevezésû képzésekre épülõ, az Éves Továbbképzési

Tájékoztatóban található listában szereplõ, a továbbképzésre kötelezett által választott képzés;

e) belsõ ellenõr: A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Ber.) 2. § m) pontjában meghatározott fogalom;

f) e-learning: olyan számítógépes hálózaton elérhetõ képzési forma, amely a tanítási, tanulási folyamatot

megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot

a továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhetõvé teszi;

g) Éves Továbbképzési Tájékoztató: a miniszter által a belsõ ellenõrök kötelezõ szakmai továbbképzésével és a vizsga

letételével, valamint a költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú

továbbképzésével kapcsolatban a Központ és a Kormány honlapján, valamint a Hivatalos Értesítõben minden év

január 15-ig közzétett tájékoztató;

h) kérelmezõ: a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel kapcsolatosan

a miniszter részére kérelmet benyújtó természetes személy;

i) kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi

és Kulturális Intézete;
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j) Központ: Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ;

k) miniszter: az államháztartásért felelõs miniszter;

l) nyilvántartás: a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõknek az Áht. 121/D. § (4) bekezdése

szerinti nyilvántartása;

m) továbbképzésre kötelezett: az Áht. 121/D. § (1), (2) és (9) bekezdése, illetve a 121/E. § (1)–(2) bekezdése alapján

továbbképzésre kötelezett személy.

2. Belsõ ellenõrök nyilvántartása

2. § (1) A kérelmezõnek az 1. mellékletben foglalt adattartalommal a Kormány honlapján közzétett, a miniszter által e célra

rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell a kérelmet benyújtania a miniszternek. A kérelem

benyújtásával kapcsolatos részletes információkat a miniszter Közleményben teszi közzé a Kormány honlapján.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a Ber. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsõfokú iskolai végzettséget igazoló

oklevél, bizonyítvány másolatát, illetve a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai képesítés alóli

felmentést igazoló dokumentumot;

b) a Ber. 11. § (1) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezõi

nyilatkozatot vagy a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló

dokumentumot;

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot (a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés

esetén a készpénzbefizetési megbízást igazoló szelvényrészének, vagy a kérelmezõ fizetési számlájának

megterhelését tanúsító bizonylatnak a másolatát).

(2) Az engedélykiadás büntetlen elõéletre vonatkozó feltétele teljesülésének az eljáró hatóság általi igazolása helyett

a kérelmezõ 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal maga is igazolhatja e feltétel teljesülését.

3. § A belsõ ellenõr a nyilvántartásban szereplõ adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követõ 30 napon belül az

1. melléklet szerinti kérelmen köteles írásban bejelenteni a miniszternek. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló

dokumentum másolatát. Amennyiben a miniszter az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényérõl

tudomást szerez, akkor a belsõ ellenõrt 30 napos hiánypótlási határidõ megadásával adatváltozás-bejelentésre hívja fel.

4. § (1) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre – az Áht. 121/D. § (6) bekezdés a)–f) szerinti – okot adó körülmény merült

fel, a belsõ ellenõr köteles ezt a miniszter részére a körülmény bekövetkeztét követõ 30 napon belül az 1. melléklet

szerinti kérelem kitöltésével írásban bejelenteni.

(2) Amennyiben az Áht. 121/D. § (6) bekezdés b), c) vagy f) pontjaiban meghatározott, a nyilvántartásból való törlésre okot

adó körülmény merült fel, a belsõ ellenõr vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles az (1) bekezdés

szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni a törlés alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.

(3) Az Áht. 121/D. § (6) bekezdés g) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre az anyakönyvi eljárásról szóló

2010. évi I. törvény alapján a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben foglalt kezelõ központi szerv igazolása alapján hivatalból,

díjmenetesen kerül sor. Ebben az esetben a törlést a munkáltató kezdeményezi.

(4) Az Áht. 121/D. § (6) bekezdésében leírt körülmények ellenõrzésérõl a miniszter intézkedik.

(5) A belsõ ellenõr – az Áht. 121/D. § (6) bekezdés g) pontja szerinti törlés kivételével – köteles a törlésrõl haladéktalanul

értesíteni a munkáltatói jogok gyakorlóját (megbízóját).

5. § (1) Az Áht. 121/D. § (8) bekezdésében meghatározott újbóli felvételi eljárásra a 2. §-ban foglalt szabályok irányadóak.

(2) Az Áht. 121/D. § (8) bekezdésében meghatározott újbóli nyilvántartásba vétel esetén a belsõ ellenõr továbbképzési

kötelezettségére a 7. §-ban foglaltak az irányadók.

6. § (1) A tevékenység engedélyezése iránti eljárásért és a kérelemre történõ törlésért a következõk szerint kell igazgatási

szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizetni:

a) az engedély iránti eljárás díja 8000 forint;

b) a kérelemre történõ törlés díja 4600 forint;

c) a 3. § szerinti adatváltozás bejelentése díjmentes.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat a 10032000-01460658-00000000 számú, Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest

elnevezésû számlára kell befizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díj a Nemzetgazdasági Minisztérium mûködési bevétele.

(4) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ a szükséges mértéket

meghaladó összegû díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(5) A többlet visszatérítését hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítésérõl a többlet megállapításától számított

30 napon belül a befizetés módjával megegyezõ módon intézkedni kell.

(6) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.

(7) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §

(2)–(3) bekezdésében foglaltakat, valamint az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

3. Belsõ ellenõrök szakmai továbbképzése

7. § (1) A belsõ ellenõrök kötelezõ szakmai továbbképzésen („ÁBPE-továbbképzés I.” és „ÁBPE-továbbképzés II.”) kötelesek

részt venni.

(2) Az „ÁBPE-továbbképzés I.” teljesítésének kötelezettsége a belsõ ellenõrt az engedélykiadás évét követõ évben terheli.

A továbbképzés vizsgával zárul.

(3) Az „ÁBPE-továbbképzés II.” teljesítésének kötelezettsége a belsõ ellenõrt az „ÁBPE-továbbképzés I.” sikeres elvégzését

követõen kétévente (naptári évben számolva) terheli.

(4) A jelentkezõ a kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvételi szándékát az adott képzési kötelezettség

fennállásának évében a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezethez történõ jelentkezés

megküldésével jelzi február 28-ig, a Központ honlapján keresztül.

(5) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen beküldött

elektronikus jelentkezést követõ 30 naptári napon belül elektronikus levélben megerõsíti a jelentkezés beérkezését.

(6) A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre

kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehetõ igénybe, egyéb esetben díjköteles, amelynek

összegét az Éves Továbbképzési Tájékoztató tartalmazza. A jelentkezéshez, valamint a díjmentesség megállapításához

a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat az elektronikus jelentkezést követõ 10 naptári napon belül kell kitölteni és eredeti

példányban megküldeni a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére.

(7) A kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel feltétele a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ

szervezet és a kötelezõ szakmai továbbképzésen részt vevõ személy között, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi

CI. törvény (a továbbiakban: felnõttképzésrõl szóló törvény) 20. §-ában foglaltak szerint felnõttképzési szerzõdés

megkötése, melyet a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a részvételi díj, illetve díjmentesség

esetén a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követõen elektronikus úton küld meg

a továbbképzésre kötelezett részére.

(8) A kötelezõ szakmai továbbképzés éves idõszaka február 1-jétõl december 15-ig tart.

8. § (1) A 7. § szerinti szakmai továbbképzési kötelezettséggel, illetve az ezzel kapcsolatos jelentkezési kötelezettséggel

szemben kimentési kérelemmel lehet élni.

(2) A kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani a miniszternek.

A kimentési kérelem tudomásulvételérõl a miniszter határozatot hoz, amelyet következõ évben mellékelni kell

a képzésre történõ újbóli jelentkezéshez, annak érdekében, hogy a 7. § (6) bekezdésében meghatározott díjmentesség

megállapítható legyen.

(3) A belsõ ellenõr a kimentési kérelemmel érintett továbbképzési évet követõ évben pótlólag köteles teljesíteni

továbbképzési kötelezettségét. A pótlólag teljesített képzés esetén a belsõ ellenõr a díjfizetés tekintetében képzésre

kötelezettnek minõsül.

(4) Amennyiben a belsõ ellenõr nem teljesíti a (3) bekezdés szerint pótlólagos továbbképzési kötelezettségét, számára

ezen mulasztással kapcsolatban további kimentés nem adható.

(5) A (2) bekezdésben foglalt határozat meghozatalakor a miniszter a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével

mérlegelés nélkül dönt.
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9. § (1) Az „ÁBPE-továbbképzés I.”-hez vizsga kapcsolódik.

(2) A vizsga eredményét a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a vizsga napján

a) kiválóan megfelelt,

b) megfelelt,

c) nem felelt meg

minõsítéssel értékeli.

(3) A vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet

vizsgaszabályzata szabályozza, amelyet a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a honlapján

tesz közzé.

(4) Sikertelen vizsga esetén az adott év december 15-éig 3 alkalommal van lehetõség pótvizsgát tenni. A pótvizsga

díjköteles, melynek mértéke az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban kerül meghatározásra.

(5) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a sikeres vizsgát követõ 30 naptári napon belül,

de legkésõbb december 20-áig az „ÁBPE-továbbképzés I.”-et elvégzett személy részére megküldi a tanúsítványt.

(6) A felnõttképzésrõl szóló törvénynek megfelelõen, a 7. § (1) bekezdésben foglalt kötelezõ szakmai továbbképzés

– miniszter által jóváhagyott – akkreditált képzési programjában meghatározott elõzetes tudásszint-felmérésen

legalább 80%-os eredményt elérõ belsõ ellenõr az adott év vonatkozásában mentesül a továbbképzésen való

részvétel és vizsgatételi kötelezettség alól.

(7) Az elõzetes tudásszint-felmérés díjköteles, melynek mértéke az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban kerül

meghatározásra.

4. A költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú

továbbképzése

10. § (1) Az Áht. 121/E. § (1)–(2) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetõi, illetve az általuk írásban kijelölt vezetõ állású

személyek és gazdasági vezetõi az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és a gazdasági vezetõi

részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” kötelezõ szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel a gazdasági vezetõk számára

a gazdasági vezetõvé történõ kinevezés vagy megbízás évében kötelezõ, kivéve, ha a vezetõi kinevezésre vagy

megbízásra az adott év július 1-jét követõen került sor.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel a költségvetési szervek vezetõi

számára a rendelet hatálybalépésének évében, illetve a költségvetési szerv vezetõjévé történõ kinevezés vagy

megbízás évében kötelezõ. Amennyiben a vezetõi kinevezésre vagy megbízásra az adott év július 1. után kerül sor,

az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel a vezetõi kinevezést vagy

megbízást követõ évben kötelezõ.

(4) Az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére” szakmai továbbképzésen való

részvételt követõen, az „ÁBPE-továbbképzés II.” szakmai továbbképzési kötelezettség a továbbképzésre kötelezettet

kétévente (naptári évben számolva) terheli.

(5) A továbbképzésre kötelezett a részvételi szándékát a képzési kötelezettsége fennállásának évében a kötelezõ szakmai

továbbképzésben közremûködõ szervezethez történõ jelentkezés megküldésével jelzi február 28-ig, a Központ

honlapján keresztül. Azok esetében, akik a február 28-át követõ idõszakban kerültek kinevezésre, a miniszter

lehetõséget biztosít pótjelentkezésre június 30-ig. A pótjelentkezési lehetõséget a miniszter a Kormány és a Központ

honlapján teszi közzé.

(6) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen

beküldött elektronikus jelentkezést követõ 30 naptári napon belül, elektronikus levélben megerõsíti a jelentkezés

beérkezését.

(7) A továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehetõ igénybe, egyéb esetben

díjköteles, amelynek összegét a miniszter által minden év január 15-ig közzétett Éves Továbbképzési Tájékoztató

tartalmazza. A jelentkezéshez, valamint a díjmentesség megállapításához a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat az

elektronikus jelentkezést követõ 10 naptári napon belül kell kitölteni és eredeti példányban megküldeni a kötelezõ

szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére.

(8) A kötelezõ szakmai továbbképzésen való részvétel feltétele a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ

szervezet és a kötelezõ szakmai továbbképzésen részt vevõ személy között, a felnõttképzésrõl szóló törvény 20. §-ában

foglaltak szerint felnõttképzési szerzõdés megkötése, melyet a részvételi díj, illetve díjmentesség esetén
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a (7) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követõen, kötelezõ szakmai továbbképzésben

közremûködõ szervezet elektronikus úton küldi meg a továbbképzésre kötelezett részére.

(9) A kötelezõ szakmai továbbképzés éves idõszaka február 1-jétõl december 15-ig tart.

(10) A felnõttképzésrõl szóló törvénynek megfelelõen, az (1) bekezdésben foglalt kötelezõ szakmai továbbképzés

– miniszter által jóváhagyott – akkreditált képzési programjában meghatározott elõzetes tudásszint-felmérésen

legalább 80%-os eredményt elérõ költségvetési szervek vezetõi, illetve az általuk írásban kijelölt vezetõ állású

személyek és gazdasági vezetõi az adott év vonatkozásában mentesülnek a továbbképzésen való részvétel alól.

(11) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a képzést követõ 30 naptári napon belül, de legkésõbb

december 20-áig megküldi a tanúsítványt a képzésre kötelezett részére a képzési kötelezettségének teljesítésérõl.

(12) Az Áht. 121/E. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölést a költségvetési szerv vezetõje a 3. mellékletben

meghatározott formanyomtatványon köteles bejelenteni a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ

szervezet felé.

(13) A (12) bekezdés alapján történõ kijelölést tartalmazó formanyomtatványt, valamint a 2. mellékletben a kijelölt

személyre vonatkozó nyilatkozatokat a kötelezõ szakmai továbbképzésre történõ jelentkezést követõ 10 naptári

napon belül kell megküldeni a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére.

5. A Központ mûködésével kapcsolatos feladatok

11. § (1) A miniszter gondoskodik a Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében a Központ

rendelkezésére bocsátja az „ÁBPE-továbbképzés I.”, az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és

gazdasági vezetõi részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzési programját.

(2) A miniszter nyilvános pályázat keretében kiválasztja az oktatási tevékenység ellátására a Központ által felkérhetõ

oktatókat és gondoskodik azok képzésérõl. Az oktatók képzése vizsgával zárul, a képzés sikeres elvégzésérõl

a miniszter oklevelet állít ki. A Központ oktatója csak olyan természetes személy lehet, aki rendelkezik miniszter által

aláírt oklevéllel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott oklevéllel rendelkezõ oktatók minden évben részt vesznek az

„ÁBPE-továbbképzés I.”, az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi részére” és

az „ÁBPE-továbbképzés II.” témakörben szervezett oktatói továbbképzésen.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott oklevél megszerzésével az oktatók mentesülnek a számukra az Áht. 121/D. §

(9) bekezdésében, illetve az Áht. 121/E. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

12. § (1) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet minden év december 31-ig értesíti a minisztert

(a nyilvántartást vezetõ szervezeti egységet) a képzésekrõl, ezáltal igazolva a képzésen részt vett belsõ ellenõrök

kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésnek tartalmaznia kell a képzésben részt vett belsõ ellenõrök nevét, születési

nevét, születési idejét és helyét és lakcímét.

(2) A Központ a miniszter részére minden év január 31-ig összefoglalót készít az elõzõ évben lebonyolított kötelezõ

szakmai továbbképzésekrõl.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

14. § (1) Az „ÁBPE-továbbképzés I.”, illetve az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi

részére” kötelezõ szakmai továbbképzést teljesített képzésre kötelezettek a Központ által 2011-ben meghirdetett és

lebonyolításra kerülõ „ÁBPE-továbbképzés II.” képzések elvégzésével kiválthatják a 2012-ben esedékes képzési

kötelezettségüket.

(2) A költségvetési szervek vezetõi és a gazdasági vezetõk esetén 2011-ben a jelentkezési határidõ 2011. szeptember 9.

15. § Hatályát veszti a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai

továbbképzésérõl szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

KÉRELEM

a költségvetési szervnél végzett,

az Áht. 121/D. §-ában meghatározott belsõ ellenõrzési tevékenységgel kapcsolatos eljárásokhoz

A kérelem kötelezõ tartalmi elemei a következõk:

1. A kérelemnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmezõnek a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

(a továbbiakban: rendelet) alapján költségvetési szervnél végzendõ belsõ ellenõrzésével kapcsolatosan kérelme

A megfelelõt kérjük X-szel jelölni!

a tevékenység folytatására,

adatainak módosítására,

vagy törlésére

irányul.

2. A tevékenység folytatására jogosító engedélyhez a kérelmen kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:

Név:

Születési név:

Születési hely:

Születési idõ:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Értesítési cím:

Telefonszám:

Elektronikus elérhetõség:

Nyilvántartási szám1:

3. Nyilatkozatok:

a) „Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nincs

tudomásom olyan körülményrõl, amely a rendelet szerinti nyilvántartásba történõ felvételemet kizárná.”

b) „Tudomásul veszem, hogy nevem és nyilvántartási számom, valamint – választás szerint – a lakcímem, értesítési

címem, telefonszámom vagy elektronikus elérhetõségem az Áht. 121/D. § (5) bekezdése szerint nyilvánosak.”

c) „Hozzájárulok alábbi adataim egyikének nyilvánosságra hozatalához [az Áht. 121/D. § (5) bekezdése alapján]:

lakcím,

értesítési cím (tartózkodási hely),

telefonszám,

elektronikus elérhetõség”

A megfelelõt kérjük X-szel jelölni!

1 Megadása adatváltozás bejelentése és törlési kérelem esetén kötelezõ.
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d) „Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott összegû igazgatási szolgáltatási díjat

A megfelelõt kérjük X-szel jelölni!

magánszemélyként befizettem,

helyettem a közöttünk levõ megállapodás szerint harmadik személy fizette be.

Egyúttal kijelentem, hogy

– a ............. számú ..................................... típusú befizetést igazoló bizonylat másolatát,

– a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 11. §

(1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsõfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél,

bizonyítvány másolatát, illetve a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén szakmai képesítés alóli felmentést

igazoló dokumentumot;

– a Ber. 11. § (1) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezõi

nyilatkozatot vagy a Ber. 11. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló

dokumentumot;

csatolom.”

4. Egyéb megjegyzés:

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

......................................................................
Kérelmezõ aláírása
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2. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

1. MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT

MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI!

1. Munkáltató adatai

1.1. Költségvetési szerv neve:

1.2. Költségvetési szerv székhelye:

1.3. Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója:

1.4. Költségvetési szerv képviselõjének neve, beosztása:

2. Foglalkoztatott adatai

2.1. Neve:

2.2. Születési neve:

2.3. Születési helye, ideje:

2.4. Anyja neve:

2.5. Lakcíme:

Igazolom, hogy fent nevezett foglalkoztatott A megfelelõt kérjük X-szel jelölni!

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 121/B. §-a alapján belsõ ellenõrzést végzõ

személy.

az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 17. § (1) §

foglaltak értelmében gazdasági vezetõ.

az Áht. 94. § (1) bekezdésében meghatározott vezetõi feladatokat ellátó személy (költségvetési szerv vezetõje).

az Áht. 121/E. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetõje által írásban kijelölt vezetõ állású személy.

Igazolom továbbá, hogy fent nevezett tevékenységét

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény

az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény

a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény

a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény keretében látja el.

Igazolom, hogy fent nevezett továbbképzésre kötelezett személy foglalkoztatási jogviszonyának megszûnése,

megszüntetése nincs folyamatban.

Jelen igazolást fent nevezett személy kérelmére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális

Intézete (NAV KEKI) által szervezett ÁBPE-továbbképzésre történõ jelentkezés, és az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj

központi költségvetési finanszírozásból történõ jogosultságának igazolása céljából adtam ki, a fent nevezett személy

részére.

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

P. H.

..............................................................
Munkáltató cégszerû aláírása

..............................................................
Aláíró neve nyomtatott betûvel
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2. ADATKEZELÕI NYILATKOZAT1

KÉPZÉSRE KÖTELEZETT TÖLTI KI!

Alulírott, ......................................................................................................................................................................................................................

(születési hely, idõ: ..................................................................................................................................................................................................

anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................

személyi igazolvány száma: ………………………..)

kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti munkáltatói nyilatkozatban közölt, foglalkoztatási jogviszonyomra

vonatkozó személyes adataimat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (NAV KEKI)

a nyilatkozat kiadásának tárgyévét követõ 5 évig az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj központi költségvetési

finanszírozásból történõ jogosultságának ellenõrzése céljából kezelje.

Választott ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója2

________________________*

*Kitöltése kötelezõ

Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési

tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek

vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM

rendelet alapján tárgyévben képzésre kötelezettnek minõsülök / nem minõsülök.**

**A megfelelõt kérjük aláhúzással jelölni

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

........................................................
Képzésre kötelezett aláírása

1 Az Adatkezelõi nyilatkozat a munkáltatói nyilatkozattal együtt kezelendõ!
2 Az ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ honlapján

meghirdetett ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója. Jelen nyilatkozat kitöltése nem helyettesíti a továbbképzésre történõ jelentkezést!
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3. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

Kijelölés a költségvetési szerv vezetõje helyett a képzésen részvételre

Alulírott ...................................................................................................[név], a ........................................................... [költségvetési szerv]

vezetõje/titulus kijelölöm ................................................................................................................................. [név, beosztás]-t, hogy

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott belsõ

kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott továbbképzésen részt

vegyen.

Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelezõ továbbképzésen való részvételre kijelölt személy nem

a ................................................................... [költségvetési szerv] gazdasági vezetõje vagy belsõ ellenõrzési vezetõje.

Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelezõ továbbképzésen való részvételre kijelölt személy vezetõ

kinevezésének/megbízásának visszavonása, foglalkoztatási jogviszonyának megszûnése, megszüntetése nincs

folyamatban.

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

P. H.

..............................................................
Költségvetési szerv vezetõjének

cégszerû aláírása
..............................................................
Aláíró neve nyomtatott betûvel

A nemzetgazdasági miniszter 30/2011. (VIII. 22.) NGM rendelete
egyes, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgáltatásra vonatkozó
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti:

a) az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ

adatszolgáltatásról szóló 9/2002. (II. 20.) PM rendelet,

b) a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és

az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet, és

c) a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást,

árutõzsdei szolgáltatást végzõk Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgáltatási

kötelezettségérõl szóló 3/2010. (I. 21.) PM rendelet.

2. § Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont k) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. mellékletének (a továbbiakban:

Kvtv.) a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. címe alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra,

b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti

kezelésû elõirányzatok maradványára,

c) a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetébe az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján év közben megállapított új elõirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: elõirányzatok] terjed ki.

(2) Ha az elõirányzatok bármelyikének felhasználásáról jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem

szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(3) A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott támogatások nyilvántartásának, a kölcsönökbõl származó követelések

behajtásának és a behajthatatlannak minõsített követelések leírásának részletes szabályait az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.

rendeletben foglaltak alapján belsõ szabályként kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.

(4) Ha az elõirányzatok felhasználása támogatási kérelem és támogatási döntés nélkül megkötött magánjogi szerzõdés

alapján történik, a szerzõdés megkötésére a kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatról szóló

nemzetgazdasági miniszteri utasítás szabályait kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) szakmai kezelõ: a miniszter által vezetett minisztérium azon szervezeti egysége, amelyet a fejezeti kezelésû

elõirányzatokkal kapcsolatos eljárásrendet és hatásköröket szabályozó külön utasítás jelöl ki,

b) lebonyolító szervezet: az Ámr. 111. § (1) és (2) bekezdése szerinti szervezet,

c) kötelezettségvállaló: a miniszter, továbbá az Ámr. 109. § (9) bekezdése szerinti szabályzatban megállapított

személy,

d) szakmai felügyeletet ellátó felsõ vezetõ: az egyes elõirányzatoknál kötelezettségvállalásra felhatalmazott

személy.

II. FEJEZET

AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

3. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok cél szerinti, idõbeni és szabályos felhasználásáért, így a feladatok végrehajtása

érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelõ, illetve a kezelõ szerv a felelõs.

(2) Az elõirányzatok terhére kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási elõirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is

ezen összeghatárig rendelhetõek el.

(3) Az elõirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és mûködtetésükkel járó költséget.
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4. A kezelõ szervre vonatkozó szabályok

4. § (1) Az 1. mellékletben kijelölt kezelõ szerv a részére átadott elõirányzatok tekintetében felel

a) az elkülönített számla kezelésének biztosításáért, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok

gyakorlásáért (kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolása, utalványozás), a pénzügyi lebonyolításért

(ellenjegyzés, érvényesítés, utalvány ellenjegyzése), a pénzügyi, számviteli elszámolásért és a szerzõdésben

foglaltak teljesítéséért,

b) a támogatás igénylõje vagy a kedvezményezett által a pályázatok és az egyedi kérelmek benyújtásával

kapcsolatos eljárással, a támogatási igény befogadásával, a támogatási döntés meghozatalával, a támogatói

okiratok kiadásával, a támogatási szerzõdések megkötésével, továbbá a támogatás folyósításával és

visszakövetelésével összefüggésben tett intézkedésekkel és döntésekkel, továbbá az ezzel összefüggõ kifogások

kivizsgálásával kapcsolatban a szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ 5 munkanapon belüli tájékoztatásáért,

c) dokumentumokkal alátámasztott döntési javaslat összeállításáért,

d) a szabálytalanság bekövetkezésétõl vagy tudomásra jutásától számított 10 munkanapon belül a szakmai

felügyeletet gyakorló felsõvezetõ részére javaslat kidolgozásáért, a kedvezményezett érintett elõirányzat

támogatási rendszerébõl történõ kizárása céljából.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kifogás tárgyában hozott miniszteri döntésben foglaltakból adódó, a kezelõ szerv

feladatkörébe tartozó pénzügyi, adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséért a

kezelõ szerv vezetõje felel.

(4) A kezelõ szervvel a szakmai felügyeletet ellátó felsõvezetõ a feladat ellátására vonatkozó szerzõdést köt.

(5) A kezelõ szerv díjazásának mértéke nem haladhatja meg az általa kezelt elõirányzat teljes összegének 5%-át. Ez a díj

egyben magában foglalja az elõirányzat mûködtetésének költségeit is.

5. A lebonyolító szervezetre vonatkozó szabályok

5. § A feladat elvégzésének határidejét követõen a lebonyolító szervezet a lebonyolítás céljából átadott elõirányzatokkal –

ideértve a lebonyolító szervezetet megilletõ rész felhasználását is – köteles elszámolni.

6. § (1) Az elszámolás során a lebonyolítás céljából átadott elõirányzatok fel nem használt részét, valamint a nem

rendeltetésszerûen felhasznált részének megfelelõ összeget a kincstári körön kívüli lebonyolító szervezet visszafizetni

köteles.

(2) Kincstári körbe tartozó lebonyolító szervezet az elõirányzatok fel nem használt összegét a maradvány elszámolásakor

önrevízió keretében visszarendezi.

6. A támogatási szerzõdés és annak módosítása

7. § Az elõirányzatokból abban az esetben nyújtható támogatás, ha a támogatási szerzõdés a támogatás nyújtására

vonatkozó feltételek mellett tartalmazza:

a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét) adószámát, számlavezetõ bankjának nevét,

számlaszámát és képviselõje nevét,

b) a teljesítés szakmai, mûszaki, mennyiségi és minõségi jellemzõinek meghatározását, határidejét, amelyet a

tárgyévi elõirányzatok terhére történõ kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi

teljesítés határideje – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – ne haladja meg a tárgyévet

követõ év június 30-át,

c) a kifizetendõ összeget, vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés devizanemét és

feltételeit,

d) az összeg kifizetésének határidejét, a következõ évek elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében

évenkénti ütemezésben,

e) a jogi és pénzügyi ellenjegyzõ nevét és aláírását,

f) a kötelezettségvállaló és a kedvezményezett képviseletében eljáró személy nevét és aláírását,

g) keltezését.
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8. § (1) A támogatási szerzõdés módosítását bármely fél – a támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá

a támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében – az eredeti támogatási szerzõdésben a

támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridõk lejártának idõpontja elõtt írásban kezdeményezheti.

A kezdeményezést indokolással kell ellátni.

(2) A támogatási szerzõdések módosítására a támogatási szerzõdésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. A támogatások pályázati úton történõ elosztási módja

9. § (1) A részben vagy egészben pályázati úton felhasználásra kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó pályázati feltételek és

pályázati eljárásrend betartásáról a kötelezettségvállaló gondoskodik.

(2) Pályázat alapján igényelhetõ támogatás nyílt pályázati eljárás keretében folyósítható.

(3) Nyílt pályázat esetén a pályázati felhívást a miniszter az általa vezetett minisztérium, a kezelõ szerv vagy a lebonyolító

szervezet által lefolytatott pályázati eljárás esetén a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szervezet honlapján teszi közzé.

(4) A pályázati felhívás csak abban az esetben tehetõ közzé, ha azt a Kincstár részére a kötelezettségvállaló bejelentette.

(5) A pályázati felhívásban a pályázatra, illetve a hiánypótlás benyújtására meghatározott határidõ elmulasztása esetén a

pályázatot nem lehet befogadni.

10. § A pályázat elbírálása a szakmai kezelõ javaslatára, a jogszabályokban meghatározott, valamint a pályázati felhívásban

közzétett szempontrendszer alapján történik. A beérkezett pályázatokra vonatkozó döntési javaslatot a pályázat

benyújtási határidejét – hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidõ leteltét – követõ legkésõbb

10 munkanapon belül a szakmai kezelõ készíti elõ.

11. § (1) A pályázati rendszer kezelõ szervvel történõ mûködtetése esetén a kezelõ szerv javaslatát – annak megtételétõl

számított 10 munkanapon belül, a miniszter által a támogatási szerzõdés megkötésére felhatalmazó engedélyezõ

okirat kiállítása céljából a kezelõ szerv a szakmai kezelõ útján terjeszti fel a miniszternek.

(2) A miniszter a szakmai kezelõ javaslatáról annak felterjesztésétõl számított 10 munkanapon belül dönt. A pályázati

rendszer kezelõ szervvel történõ mûködtetése esetén a miniszter – a támogatási szerzõdés megkötésére történõ

felhatalmazás céljából – engedélyezõ okiratot ad ki, amelyet a döntésétõl számított 5 munkanapon belül megküld a

kezelõ szervnek.

(3) A kezelõ szerv az engedélyezõ okirat alapján megköti a támogatási szerzõdést vagy értesíti a pályázót a pályázata

elutasításáról.

8. Az elõirányzatok rendelkezésre bocsátásának módja, az elõleg folyósításának lehetõsége

12. § Pénzügyi teljesítésre kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott pénzforgalmi számlára történõ átutalással,

valamint központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében elõirányzat-átcsoportosítással vagy átutalással

kerülhet sor. A pénzügyi teljesítés feltétele – a támogatási elõleg és az elõfinanszírozás kivételével – a támogatási cél

teljesülését igazoló hiteles bizonylatok megléte, valamint a szerzõdésben meghatározott teljesítésigazolás.

13. § (1) Támogatás utófinanszírozással, támogatási elõleggel és elõfinanszírozással is nyújtható.

(2) Utófinanszírozás esetén a támogatás idõ- és teljesítésarányosan, a támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezés

szerint, a benyújtott részszámlák és részelszámolások elfogadását követõen, vagy egy összegben, a végelszámolás

elfogadását követõen vehetõ igénybe.

(3) Támogatási elõleg folyósítására a támogatási szerzõdés vagy jogszabály kifejezett rendelkezése alapján kerülhet sor.

(4) Elõfinanszírozás esetén az elszámolást a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben meghatározott határidõn belül

nyújtja be.

(5) Az elszámolás szerint megmaradt összeget elõfinanszírozás és támogatási elõleg esetén a kedvezményezett a végsõ

elszámolás benyújtásával egyidejûleg – a támogatási szerzõdés számára történõ hivatkozással – utalja vissza az

elõirányzat javára.
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9. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség, a támogatás visszafizetése

14. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdésben meghatározott módon és határidõben

írásbeli beszámolót készít, és azt a támogatónak megküldi. A beszámoló szakmai és pénzügyi részbõl áll.

(2) A beszámoló szakmai részének tartalmaznia kell a támogatott program (projekt) megvalósításának helyét és

idõpontját a pályázati hirdetményben, a támogatási szerzõdésben vagy a támogatói okiratban a szakmai beszámoló

elkészítésére meghatározott feltételek szerint.

(3) A beszámoló pénzügyi része – ha a pályázati hirdetmény, támogatási szerzõdés vagy támogatói okirat másként nem

rendelkezik – az alábbiakat tartalmazza:

a) egy számlaösszesítõt, melynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot, a

számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám), a számla kiállításának idejét és teljesítési idõpontját, a

szolgáltatás megnevezését, a nettó és bruttó számlaértéket és a támogatás terhére elszámolt összeget;

b) a személyi juttatások és munkaadót terhelõ járulékokra vonatkozóan egy olyan összesítõt, mely tartalmazza az

érintett, a feladat ellátásban részt vevõ személyek nevét, a havonkénti kimutatás SZJA elszámoláshoz az évi

jövedelemrõl következõ adatait: az illetmény bruttó összegét, a levont SZJA – elõleget valamint a munkaadót

terhelõ járulékokat oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenõrzés során a kifizetések egyértelmûen

azonosíthatóak legyenek, a számlaösszesítõt cégszerûen kell aláírni;

c) az elszámolás alá esõ valamennyi, a számviteli elõírásoknak megfelelõ számla vagy egyéb számviteli bizonylat

hitelesített másolatait, melyek rávezetve tartalmazzák a támogatási szerzõdés iktatószámát és a támogatási

szerzõdés alapján fizetett összeget, a számlán szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelõ aláírásával és a

könyvelés dátumával;

d) a számlamásolatot amelyhez mellékelni kell:

da) – szolgáltatás esetében – a megrendelõt, a szerzõdést, vagy a teljesítésigazolást;

db) – hirdetés, mûsorfüzet esetében – az elkészített hirdetést, mûsorfüzetet;

dc) – rendezvények esetében – a részletes programot a résztvevõk listájával;

dd) – étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében – a felhasználó személyének és a felhasználás

eseményének feltüntetésére szolgáló jelenléti ívet és a teljesítésigazolást;

e) a kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (banki

átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a

számviteli elõírásoknak megfelelõ egyéb dokumentum);

f) azokat a további dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati hirdetményben

vagy támogatási szerzõdésben meghatároz.

15. § (1) A támogatott program (projekt) lezárása – a támogatott cél vagy célok támogatási szerzõdés, támogatói okirat szerinti

megvalósulását követõen – a megvalósításról szóló írásbeli szakmai beszámoló, továbbá a teljes támogatási összeg

elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak a támogató általi

elfogadásával történik.

(2) A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás értékelését a támogató az adatok beérkezésétõl számított 60 napon

belül elvégzi és ennek eredményérõl a kedvezményezettet értesíti. A határidõbe az esetleges hiánypótlásra elõírt

határidõ nem számít bele.

16. § A kedvezményezett a támogatónak az Ámr. 127. § (1) bekezdés szerinti elállása esetén a támogatás összegét az elállást

tartalmazó okirat kézhezvételét követõ 5 nap alatt köteles visszafizetni.

10. A kifogás

17. § (1) Ha a támogatás igénylõje vagy a kedvezményezett (a továbbiakban együtt: kifogást tevõ) az Ámr. 131. §

(1) bekezdésében meghatározott esetben kifogást nyújt be, annak tartalmaznia kell legalább

a) a kifogással érintett pályázat, támogatási igény, támogatás azonosítására szolgáló adatokat (így különösen

a pályázati azonosítót, a szerzõdés- vagy iktatószámot),

b) a kifogás benyújtójának nevét vagy megnevezését,

c) a kifogásolt vagy elmaradt intézkedés, döntés meghatározását,
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d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett

jogszabályhely pontos megjelölését,

e) a kifogást tevõ vagy nem természetes személy kifogást tevõ személy képviselõje saját kezû aláírását.

(2) A kifogást a kifogásolt intézkedés, döntés kézhezvételétõl vagy – valamely döntés, intézkedés elmaradásával

kapcsolatos kifogás esetén – az intézkedés, döntés elmaradásáról való tudomásszerzéstõl számított 8 munkanapon

belül, de legkésõbb a kifogásolt intézkedés bekövetkeztétõl számított 45 napon belül írásban a miniszternek lehet

benyújtani.

(3) Ha a támogatás nyújtására irányuló eljárásban kezelõ szerv vagy lebonyolító szervezet mûködik közre, a kifogást tevõ a

kifogást a miniszternek címezve a kezelõ szervhez vagy a lebonyolító szervezethez nyújtja be.

(4) A kezelõ szerv vagy a lebonyolító szervezet a hozzá benyújtott kifogást 5 napon belül – a kifogás elbírálásához

szükséges dokumentumokkal együtt – a miniszter részére továbbítja. A kezelõ szerv vagy a lebonyolító szervezet

köteles a miniszter által meghatározott határidõn belül minden további, a kifogás elbírálásához szükséges

dokumentumot a miniszter rendelkezésére bocsátani.

(5) Egy intézkedéssel, döntéssel összefüggésben kifogás egyazon igénylõ vagy kedvezményezett részérõl csak egy

alkalommal nyújtható be.

(6) Ha a kifogás tartalma hiányos, a miniszter a kifogás kézhezvételétõl számított 10 napon belül, legfeljebb 10 napos

határidõ tûzésével felhívja a kifogást tevõt a hiányok pótlására.

(7) Ha a kifogást tevõ a hiányokat nem, vagy nem megfelelõen pótolja, a miniszter a kifogást elutasítja.

(8) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha

a) a kifogás az (1) bekezdésben foglalt alaki és tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,

b) a kifogást határidõn túl nyújtották be, vagy

c) a kifogást nem a benyújtására jogosult nyújtotta be,

d) azt a kifogást tevõ vagy nem természetes személy kifogást tevõ képviselõje saját kezû aláírásával azt nem látta el,

e) a kifogás azonos tárgyú már elbírált, vagy

f) érdemi vizsgálat nélkül elutasított kifogás ismételt benyújtására irányul.

18. § (1) A kifogásról a miniszter a kifogás benyújtását követõ 30 napon belül dönt. A miniszter a kifogás tárgyában hozott,

indokolással ellátott döntésérõl a kifogás benyújtóját, továbbá az érintett kezelõ szervet vagy lebonyolító szervezetet

értesíti.

(2) A kifogás érdemi elbírálásának határideje egy alkalommal – a kifogást tévõ errõl történõ írásbeli tájékoztatása mellett –

15 nappal meghosszabbítható.

(3) Az elbírálásra meghatározott határidõbe nem számít be a hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítésig eltelt idõ.

(4) A kifogás kivizsgálásában és elbírálásában – a miniszter kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett

pályázati eljárásban, döntés meghozatalában részt vett, vagy a kifogással érintett intézkedést elrendelte vagy annak

megtételét elmulasztotta.

19. § (1) A kezelõ szerv vagy a lebonyolító szervezet által lefolytatott pályázati eljárással, vagy az általuk meghozott

intézkedéssel, döntéssel kapcsolatos kifogást – ha azt a kifogást tevõ közvetlenül a miniszterhez nyújtotta be –

a miniszter a kifogás benyújtását követõ 10 munkanapon belül továbbítja lebonyolító szervezetnek.

(2) A kezelõ szerv vagy a lebonyolító szervezet az (1) bekezdés szerint részére továbbított kifogással kapcsolatos szakmai

álláspontjáról írásban, a kifogás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges iratok másolatának

csatolásával a kézhezvételt követõ 5 munkanapon belül tájékoztatja a minisztert.

20. § (1) Ha a kifogás alapos, a miniszter elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedések

megtételét. Ha kifogásban sérelmezettek folytán a kifogást tevõ nem nyert támogatást, a támogató a kifogást tévõ

támogatási kérelmét ismételten elbírálja.

(2) Ha a támogatás nyújtására irányadó eljárásban kezelõ szerv vagy lebonyolító szervezet mûködik közre, a miniszter által

a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és a kifogást tevõ támogatási kérelmét

a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szervezet teszi meg, illetve bírálja el. A kezelõ szerv vagy a lebonyolító szervezet a

megtett intézkedésekrõl írásban tájékoztatja a minisztert.
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III. FEJEZET

EREDETI ELÕIRÁNYZATTAL RENDELKEZÕ ELÕIRÁNYZATOK

11. Kárrendezési célelõirányzat 25-02-05; ÁHT: 31468

21. § (1) Az elõirányzat a kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás 1991. július 1. elõtti rendszerébõl származó állami

kötelezettségek rendezésérõl szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármû szavatossági károk 1971. január 1-je elõtti

rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet, a kötelezõ

gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény és az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam

nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ kártérítésekrõl szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján az

alábbi feladatok ellátásának fedezetéül szolgál:

a) állami kötelezettségek teljesítése, amelyek a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti

rendszerébõl származnak,

b) a gépjármû-szavatossági károk alapján az 1971. január 1. elõtti rendszer alapján fizetett kártérítések,

c) a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése

közben okozott károk megtérítése,

d) azoknak a személyeknek a kártérítési igénye, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tûzijátékkal

összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fûzõdõ joga sérelmet szenvedett.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon történik, az elõirányzat kezelõ szerve a Magyar Államkincstár.

(3) Az elõirányzat esetében a teljesülés elõirányzat módosítás nélkül túllépheti az elõirányzatot.

12. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer mûködtetéséhez 25-02-07; ÁHT: 281956

22. § (1) Az elõirányzat a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer mûködtetésének fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

13. Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja 25-02-12; ÁHT: 247012

23. § (1) Az elõirányzat a 2003. szeptember 1-jétõl bevezetett általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás költségeinek

biztosítására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

14. Közigazgatási fejlesztési feladatok 25-02-16; ÁHT: 270601

24. § (1) Az elõirányzat a miniszter felelõsségi körébe tartozó jogszabály-elõkészítési feladatokhoz kapcsolódó közpolitikai,

társadalmi, kulturális feladatok ellátásának és támogatásának fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

15. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ mûködtetése 25-02-33; ÁHT: 284701

25. § (1) Az elõirányzat az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ mûködtetési költségei

biztosítására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása részben közvetlen módon egyedi döntéssel, részben közvetett módon,

elõirányzat-átcsoportosítással történik.

(3) Az elõirányzat kedvezményezettje a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet.

16. Lakbértámogatás 25-02-49; ÁHT: 251767

26. § (1) Az elõirányzat fedezetet nyújt a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendõ központi lakbértámogatásra.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, pályázat útján, utófinanszírozással történik. Az elõirányzat kezelõ

szerve az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.).

(3) A pályázatokról szóló döntést a miniszter hozza meg, annak technikai végrehajtásáról az ÉMI Nonprofit Kft.

vezérigazgatója intézkedik.
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17. Állami Bérlakás Program 25-02-50; ÁHT: 296879

27. § (1) Az elõirányzat a települési önkormányzati és vállalkozói bérlakás-program támogatásának, az állami elõvásárlási

joggal megvásárolt ingatlanok bekerülési költségének és az eszközkezelõ mûködési költségeinek fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, pályázat útján, utófinanszírozással történik. Az elõirányzat kezelõ

szerve az ÉMI Nonprofit Kft.

(3) A pályázatokról szóló döntést a miniszter hozza meg, annak technikai végrehajtásáról az ÉMI Nonprofit Kft.

vezérigazgatója intézkedik.

18. Nemzetközi befektetéseket támogató célelõirányzat 25-02-51; ÁHT: 297346

28. § (1) Az elõirányzat a nemzetközi és a hazai potenciális befektetõk felkutatásához, munkahelyteremtõ beruházások

Magyarországon történõ megvalósulásához, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatásához, a

magyar beszállítói háttér fejlesztéséhez, a magyar export növekedéséhez, hazai vállalkozások számára új üzleti

lehetõségek felkutatásához, valamint a külgazdasági szakdiplomaták kiadásaihoz szükséges forrást biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása részben közvetlen módon elõ és utófinanszírozással történik.

(3) A közvetett módon felhasználásra kerülõ elõirányzat:

a) egy része a Külügyminisztérium részére átcsoportosításra kerül,

b) az a) pontba nem tartozó részének lebonyolító szervezete a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, (a továbbiakban: NKH)

a lebonyolításban a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.) mûködik közre.

19. Európai Innovációs és Technológiai Intézet mûködésének támogatása 25-06-04; ÁHT: 282078

29. § (1) Az elõirányzat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (továbbiakban: ETI) Budapesten történõ elhelyezésére

vonatkozó magyar kötelezettségvállalás alapján az ETI székhelye bérleti díjának, valamint az alkalmazottak

munkabérének finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

(3) Az elõirányzat lebonyolító szervezete a Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH).

20. Megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ Békéltetõ Testületek támogatása

25-14-01-01; ÁHT: 220361

30. § (1) Az elõirányzat a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény által létrehozott békéltetõ testületek tagjainak, a

békéltetõ testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendeletben megállapított mértékû díjazásának

fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, elõfinanszírozás útján történik.

(3) Az elõirányzat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

21. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 25-14-01-02; ÁHT: 208349

31. § (1) Az elõirányzat a fogyasztóvédelmi szervezetek támogatásának forrását biztosítja. A támogatás a fogyasztóvédelmi

társadalmi szervezetek mûködési kiadásait, a kereset indításának költségeit, valamint oktatási és tájékoztatási célokat

szolgál.

(2) Az elõirányzatból a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek pályázati úton vissza nem térítendõ támogatásban

részesülhetnek. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyeket a bíróság 2009. december 31-éig

jogerõsen nyilvántartásba vett és alapszabályaiknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják.

(3) A kezelõ szerv a döntését a tárcaközi bírálati bizottság értékelése alapján hozza meg, annak beérkezéstõl számított

60 napon belül.

(4) A bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter képviselõje mellett az egészségügyért felelõs

miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter, a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter és a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter egy-egy – az

adott feladatkörre tekintettel jelölt – képviselõje.
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(5) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, pályázat útján elõfinanszírozással történik.

(6) Az elõirányzat kezelõ szerve a Wekerle Sándor Alapkezelõ.

22. Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 25-14-01-03; ÁHT: 277212

32. § (1) Az elõirányzat az Európai Unió tagállamai által létrehozott Fogyasztói Központ hálózata részére a fogyasztóvédelmi

politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló 2006. december 18-i 1926/2006/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat alapján fizetendõ pénzügyi hozzájárulás biztosítására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

(3) Az elõirányzat lebonyolító szervezete a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

23. OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása 25-14-02; ÁHT: 271334

33. § (1) Az elõirányzat az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (a továbbiakban: OÉT) munkáltatói és munkavállalói oldalain

résztvevõ országos érdekképviseletek (szociális partnerszervezetek) az érdekegyeztetésben való részvételükbõl

adódó feladataik ellátása támogatásának fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat terhére az OÉT-ben résztvevõ érdekképviseleti szövetségek részére a Foglalkoztatási Hivatal

(a továbbiakban: FH) Társadalmi Párbeszéd Központ biztosít támogatást.

(3) A támogatást az OÉT-ben résztvevõ érdekképviseleti szövetségek az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009.

évi LXXIII. törvény 14. § (2)–(5) bekezdésében meghatározottak, az OÉT-ben kötött megállapodás, illetve

megállapodások alapján és a megkötendõ támogatási szerzõdés szerint használják fel.

(4) A támogatás keretében mûködési kiadásként belsõ képzés, konferencia, tanulmányút szervezése, kiadványkészítés és

-terjesztés, valamint a nemzetközi együttmûködés során felmerülõ egyéb kiadások számolhatóak el.

(5) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

(6) Az elõirányzat lebonyolító szervezete az FH.

24. ÁPB-k szakmai programjának támogatása 25-14-03; ÁHT: 284201

34. § (1) Az elõirányzat az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009.

évi LXXIV. törvény 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai programjai

megvalósításának finanszírozását szolgálja. Az elõirányzat felhasználása az FH, illetve a Társadalmi Párbeszéd Központ

belsõ szabályzatainak megfelelõen történik.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

(3) Az elõirányzat lebonyolító szervezete az FH.

25. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 25-14-05; ÁHT: 281234

35. § (1) Az elõirányzat vissza nem térítendõ támogatást biztosít a Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti

Akkreditáló Testület részére az alap- és nemzetközi feladataik ellátására.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlenül, egyedi döntés útján történik.

26. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

25-30-01; ÁHT: 257256

36. § (1) Az elõirányzat a miniszter felelõsségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaságmozgósítási

feladatokkal kapcsolatos teendõk finanszírozására szolgál a minõsített idõszakokban az ágazatok

mûködõképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, a Magyar Honvédség, a

rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erõk szükségleteinek kielégítése céljából.

(2) Az elõirányzattal történõ elszámolás évente egy összegben, utólag történik.

(3) A minõsített idõszaki igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások

biztosításához és fenntartásához – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény és a

nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003.

(VIII. 22.) Korm. rendeletben szabályozott feltételek szerint – nyújtható vissza nem térítendõ támogatás.
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(4) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntés útján, utófinanszírozás formájában történik elõleg

fizetésének lehetõségével.

27. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok 25-30-02; ÁHT: 244190

37. § (1) Az elõirányzat a miniszter, a NIH és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) nemzetközi

szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául

szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása részben közvetlenül, részben közvetett módon elõirányzat átcsoportosítással történik.

(3) Közvetlenül történik a felhasználás a következõ nemzetközi szervezetek, illetve programok esetében:

a) Nemzetközi Vásári Iroda – Bureau International des Expositions (BIE),

b) Kézi lõfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság – Commission Internationale Permanente

(CIP),

c) Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Helyi Gazdaság és Foglalkoztatás-fejlesztési Program – OECD

Local Economic and Employment Development (OECD-LEED),

d) Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Acél Bizottsága – OECD Steel Committee (OECD SD),

e) Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

f) az ENSZ szakosodott szervezete a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour Organization (ILO)

tagdíj esetében,

g) Turisztikai Világszervezet – World Tourism Organization (UNWTO),

h) OECD Turisztikai Bizottsága – OECD Tourism Committee (OECD TC),

i) Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma – International Forum for Travel and Tourism Advocates

(IFTTA),

j) Nemzetközi Szociális Lakásügyi Szervezet – The federation of public, cooperation and social housing

(CECODHAS),

tagdíjak tekintetében,

k) URBACT 2007–2013 Országos Program hazai társfinanszírozás – URBACT 2007–2013 operational programme

(URBACT),

l) Európai piacorientált K+F együttmûködés – European market oriented R&D cooperation EUREKA),

m) Európai Együttmûködés a tudomány és technológia terén -– European Cooperation in Science and Technology

(COST),

n) Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – the European Organization for Nuclear Research (CERN),

o) Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet – Organisation for Economic Co-operation and Development

(a továbbiakban: OECD) Nemzetközi tudományos együttmûködés – Global Science Forum (OECD GSF),

p) Nemzetközi Tudományos és Technikai Információs Központ – International Centre for Scientific and Technikal

Information (ICSTI),

q) Fúzió az energiáért – Fusion for energy (F4E/ITER),

r) Észak-Atlanti Szerzõdés Szervezete – North Atlantic Treaty Organization (a továbbiakban: NATO) – Kármán

Intézet, The von Karman Institute for Fluid Dynamics (NATO VKI).

(4) Közvetett módon történik az elõirányzat felhasználása az alábbi esetekben:

a) a NIH részére elõirányzat átcsoportosítással kerül átadásra a Géntechnológiai és Biotechnológiai Nemzetközi

Központja – International Centre for Genetic Engineering ans Biotechnológy (ICGEB) – tagdíj fedezete,

b) a MKEH részére elõirányzat átcsoportosítással kerül átadásra az alábbi tagdíjak fedezete:

ba) Nemzetközi Súly és Mértékügyi Hivatal – Bureau International des Poids et Measures (BIPM),

bb) Nemzetközi Meteorológiai Intézetek Európai Szövetsége – European Association of National Metrology

Institutes (EURAMET),

bc) Nyugat-Európai Törvényes Meteorológiai Együttmûködés – Western European Legal Metrology

Cooperation (WELMEC),

bd) Ellenõrzõ és Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Confederation Of Inspection And

Certification Organisations (CEOC),

be) Nemzetközi Mérésügyi Szervezet – International Organization of Legal Metrology (OIML),

bf) Vegyifegyver Tilalmi Szervezet – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

bg) Wassenaari Megállapodás – Wassenaar Arrangement (WA).
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28. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

25-30-03; ÁHT: 258123

38. § (1) Az elõirányzat az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerûsítésének, az érintett szervezetek

felkészítésének, a miniszter által vezetett minisztérium fõügyeletének, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer

mûködtetésének finanszírozására, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és magasabb

szintû mûködési állapotára meghatározott feladatok ellátását biztosító anyagi-pénzügyi költségeinek a biztosítására

szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik, amelyen belül elõ-, elõleg- és

utófinanszírozás lehetséges.

29. NATO-tagságból adódó ágazati feladatok 25-30-04; ÁHT: 258134

39. § (1) Az elõirányzat fedezetet biztosít a miniszter NATO-tagságból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez.

(2) Az elõirányzat felhasználása részben közvetlen módon egyedi döntéssel, részben közvetett módon

elõirányzat-módosítással kerül felhasználásra.

30. Állami Foglalkoztatási Szolgálat Fejlesztési Program 25-30-05; ÁHT: 196956

40. § (1) Az elõirányzat az FH informatikai fejlesztését, ingatlan felújítási, fejlesztési feladatainak ellátását biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

(3) Az elõirányzat lebonyolító szervezete az FH.

31. Nemzetgazdasági programok 25-30-09; ÁHT: 296880

41. § (1) Az elõirányzat a következõ programok fedezetének biztosítására szolgál:

a) a határon átnyúló gazdaság élénkítése, a határok elválasztó jellegéhez kapcsolódó jogi, adminisztratív akadályok

felszámolása,

b) a kis- vagy középvállalkozások nemzetközi piacra jutásának elõsegítése, beruházás- és befektetés ösztönzési

programjainak segítése,

c) ClusterCOOP, valamint regionális klaszterképzõdést támogató programok támogatása,

d) határon túli célterületen tevékenykedõ kis- vagy középvállalkozásokat támogató programok finanszírozása,

e) kiemelt és országspecifikus infrastruktúra-megvalósítási programok elõkészítése és megvalósítása,

f) nemzetgazdasági jelentõségû stratégiák és programok elõkészítése, támogatása, megvalósítása és nyomon

követése,

g) a vállalkozások adminisztrációs terheit csökkentõ, üzleti környezetét javító programok elõkészítése, támogatása,

nyomon követése,

h) az innovációs politika és a területfejlesztési politika megújítását szolgáló programok elõkészítése, támogatása

megvalósítása és nyomon követése.

(2) Az elõirányzat felhasználása részben közvetlen, egyedi döntéssel, elõ-, elõleg- és utófinanszírozással, részben

közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással történik.

32. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 25-43-00; ÁHT: 294702

42. § (1) Az elõirányzat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásának, ezen keresztül a munkaerõpiacon hátrányos

helyzetû rétegek foglalkoztatása, képzése elõsegítésének, szakmai rendezvények tartásának, kiadványok és

szakmódszertanok kiadásának biztosítására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen, egyedi módon történik, elõ-, elõleg- és utófinanszírozási lehetõséggel.

33. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 25-44-00; ÁHT: 297357

43. § Az elõirányzat tartalmazza azon települési önkormányzat kompenzációjára fordítható összeget, amelytõl a

vendégéjszakák alapján beszedett idegenforgalmi adóra esõ normatív támogatás egy része, adóforintonként 1 forint
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elvonásra került. A Kvtv. 80. § (4) bekezdése alapján az igénylés, döntés, folyósítás és elszámolás szabályai miniszteri

rendelet határozza meg.

34. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 25-46-00; ÁHT: 270689

44. § (1) Az elõirányzat a polgári peres és peren kívüli eljárásokkal kapcsolatban felmerülõ kiadások finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntés útján történik, bírósági határozat vagy egyedi peren

kívüli megállapodás alapján.

35. Kötött segélyhitelezés 25-47-00; ÁHT: 247423

45. § (1) Az elõirányzat a kötött segélyhitelezési program mûködtetésének biztosítására szolgál.

(2) Az elõirányzat tartalmazza a segélyhitelezéssel összefüggõ szakértõi tárgyalások dologi költségeinek, valamint az

Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló

232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján a miniszter által teljesítendõ egyéb feladatok finanszírozásának összegét is.

(3) Az elõirányzat közvetlen módon kerül felhasználásra.

36. Fejezeti általános tartalék 25-50-01; ÁHT: 269590

46. § (1) Az elõirányzat az évközben elõre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, elõirányzat átcsoportosítással az évközi feladatok alakulása

függvényében történik.

37. Elõkészítõ feladatok a Tobin-adó bevezetésére 25-51-00; ÁHT: 297368

47. § (1) Az elõirányzat a spekulációs adó (Tobin-adó) bevezetésének elõkészítése érdekében a bevezetés feltételrendszerét és

hatásmechanizmusát vizsgáló hatástanulmány elkészítésének, a szükséges egyeztetések és diplomáciai tárgyalások

lefolytatásának költségei fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntés útján történik.

IV. FEJEZET

EREDETI ELÕIRÁNYZATTAL NEM RENDELKEZÕ ELÕIRÁNYZATOK

38. Magyar találmányok külföldi bejelentése 25-02-04; ÁHT: 197117

48. § (1) Az elõirányzat magánszemélyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozások, közhasznú szervezetek, kutatóintézetek,

oktatási intézmények támogatása találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történõ

megszerzésére, fenntartására és megújításának költségeinek biztosítására, valamint a magyar szellemi termékek

hasznosításának elõsegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk utánzásának megakadályozására szolgáló

kiadások költségeinek fedezésére szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel, utófinanszírozás formájában történik.

39. Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 25-02-06; ÁHT: 263378

49. § (1) Az elõirányzat a kincstári számlák számlavezetési díja kiadásának fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel, utófinanszírozás formájában történik.

40. Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai célelõirányzat 25-02-08; ÁHT: 302202

50. § (1) Az elõirányzat a területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátásának költségvetési fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik, amelyen belül elõ-, elõleg- és

utófinanszírozás lehetséges.
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(3) Az elõirányzat egy részének kedvezményezettje a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit

Korlátolt Felelõsségû Társaság.

41. ÁKK Zrt. osztalék befizetés 25-02-10; ÁHT: 240967

51. § (1) Az elõirányzat az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. éves eredménye utáni osztalék befogadására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

42. EU Duna Régió stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása 25-02-13; ÁHT: 297557

52. § (1) Az elõirányzat az EU Duna Régió Stratégiával összefüggõ gazdasági elemzéseket végzõ szakértõk munkájának

finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

43. RMK maradványának átvezetése 25-02-17; ÁHT: 297580

53. § (1) Az elõirányzat a regionális munkaügyi központok megszûnése miatti számla átvezetését szolgálja az Ámr. 11. §

(5) bekezdése alapján.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

44. Európai Uniós programok maradványának átvezetése 25-02-20; ÁHT: 297602

54. § (1) Az elõirányzat a regionális munkaügyi központok megszûnése miatti európai uniós források átvezetését szolgálja az

Ámr. 11. § (5) bekezdése alapján.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

45. APEH maradványának átvezetése 25-02-21; ÁHT 297824

55. § (1) Az elõirányzat az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal megszûnése miatti számla átvezetését szolgálja az Ámr. 11. §

(5) bekezdése alapján.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

46. VPOP maradványának átvezetése 25-02-22; ÁHT: 297835

56. § (1) Az elõirányzat a Vám- és Pénzügyõrség megszûnése miatti számla átvezetését szolgálja az Ámr. 11. § (5) bekezdése

alapján.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

47. Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása maradvány átvezetése 25-02-48; ÁHT: 241045

57. § (1) Az elõirányzat a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása program maradványának átvezetése.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, egyedi döntéssel történik.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve az ÉMI Nonprofit Kft.

48. Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének támogatása 25-03-04; ÁHT: 258789

58. § (1) Az elõirányzat olyan gazdasági társaságok támogatására szolgál, amelyek részvényeiknek a Budapesti Értéktõzsdére

való bevezetését tervezik.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, egyedi döntéssel, utófinanszírozás formájában történik.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a MAG Zrt.
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49. Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat 25-03-08; ÁHT: 270590

59. § (1) A Kormány gazdaságpolitikai célkitûzéseinek megfelelõen a magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség

fejlesztésének megvalósításával összhangban az elõirányzat biztosítja a befektetés ösztönzési és kereskedelem

szakmai tevékenységének, programjainak a megvalósítását.

(2) Az elõirányzat felhasználása részben közvetlen módon, egyedi döntéssel, utófinanszírozás formájában történik.

(3) Közvetett felhasználás esetén lebonyolító szervezet az NKH. A lebonyolításban a MAG Zrt. mûködik közre.

50. Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 25-03-11; ÁHT: 277012

60. § (1) Az elõirányzat olyan új termékek, termékhez kapcsolódó szolgáltatások vagy technológiák létrehozására vagy

meglévõk továbbfejlesztésére irányuló tevékenységek támogatására szolgál, amelyeket a honvédelmi, a

nemzetbiztonsági vagy a rendvédelmi szervek igényeire fejlesztettek ki.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, pályázati úton történik, utófinanszírozással, elõleg biztosítása mellett.

51. Klímabarát Otthon Panel Alprogram 25-04-06-00; ÁHT: 284712

61. § (1) Az elõirányzat a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb elõre gyártott technológia

felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására, utólagos hõszigetelési feladatokra,

épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek korszerûsítésére, felújítására, nyílászárók energiatakarékos

felújítására vagy cseréjére, megújuló energiafelhasználás növelésére, egycsatornás gyûjtõkémények korszerûsítésére,

felújítására nyújt fedezetet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási

keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm.

rendelet alapján.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, pályázati úton és egyedi döntéssel történik.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve az ÉMI Nonprofit Kft.

52. Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttmûködésbõl eredõ

kötelezettségek teljesítése 25-30-07; ÁHT: 277245

62. § (1) Az elõirányzat a nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési kötelezettségek

finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

53. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése 25-30-08; ÁHT: 300635

63. § (1) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása elnevezésû fejezeti kezelésû elõirányzat maradványa ezen a

fejezeti kezelésû elõirányzaton kerül kimutatásra.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

54. ClusterCOOP Program Támogatása 25-30-11; ÁHT: 301035

64. § (1) Az elõirányzat az EU Közép Európai Program (CEP) keretében 2010 decemberében nyertesnek ítélt ClusterCOOP

pályázat hét ország tíz partnerszervezetének közös projektjének fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, közvetlen és közvetett formában történik.

55. Képzéssel támogatott közmunkaprogram 25-33-00-00; ÁHT: 211244

65. § (1) Az elõirányzat a munkanélküliek foglalkoztatása és képzése a fekvõbeteg és járó beteg ellátást segítõ feladatkörébe

tartozó tevékenységekkel kapcsolatos feladatok költségeinek fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, egyedi döntéssel történik.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
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56. Kincstári díjak 25-42-00; ÁHT: 277023

66. § (1) Az elõirányzat a kincstári díjak kiegyenlítésére szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

57. Kegyeleti Alap 25-45-00; ÁHT: 260534

67. § (1) Az elõirányzat az 1975. szeptember 30-án Bejrut közelében lezuhant MALÉV repülõgép légi katasztrófájában elhunyt

magyar áldozatok hozzátartozóinak kegyeleti támogatására, kegyeleti szertartásra és az áldozatok földi

maradványainak felkutatására, hazaszállítására, a roncsok kiemelésére szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

58. ÚMFT-s fejlesztések elõkészítése 25-51-01; ÁHT: 294579

68. § (1) Az elõirányzat az uniós forrásokhoz kapcsolódó szakképzési és foglalkoztatási, valamint fogyasztóvédelmi területekre

vonatkozó program-elõkészítési, végrehajtási, értékelési és szakmai feladatok támogatására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

59. A kockázatelemzésen alapuló ellenõrzésre történõ kiválasztás hatékonyságának növelése

25-09-01-02; ÁHT: 276778

69. § (1) Az elõirányzat az áfa-alanyok ellenõrzésre történõ kiválasztásának fejlesztése és a kiválasztási folyamatot támogató

informatikai rendszerek fejlesztése, kialakítása fedezetéül szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

60. Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése 25-50-02; ÁHT: 300691

70. § (1) Az elõirányzat az elõzõ évi „Fejezeti általános tartalék” elnevezésû fejezeti kezelésû elõirányzat maradványának

átvezetése.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, egyedi döntéssel történik.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61. Hatályba léptetõ rendelkezések

71. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 72. § (1) bekezdése 2011. december 31-én, a 72. § (2) bekezdése 2012. február 15-én lép hatályba.

62. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

72. § (1) Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzatai kezelésérõl és

támogatásainak lebonyolításáról szóló 7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet.

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében

részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelethez

A kezelõ szervek és azon fejezeti kezelésû elõirányzatok, amelyek kezelõi feladatait ellátják

A B C

1 A fejezeti kezelésû
elõirányzat Kvtv. szerkezeti
rend szerinti megjelölése

A fejezeti kezelésû elõirányzat megnevezése
A fejezeti kezelésû elõirányzat

kezelõ szerve

2 25-33-00 Képzéssel támogatott közmunkaprogram ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft.

3 25-02-49 Lakbértámogatás ÉMI Nonprofit Kft.

4 25-02-50 Állami bérlakás program

5 25-02-48 Lakóépületek és környezetük felújításának
támogatása maradvány átvezetése

6 2025-04-06 Klímabarát otthon panel alapprogram

7 2025-03-04 Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének
támogatása

Magyar
Gazdaságfejlesztési
Központ

8 2025-02-05 Kárrendezési célelõirányzat Magyar Államkincstár

9 25-14-01 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
támogatása

Wekerle Sándor
Alapkezelõ

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelete
a „Clark Ádám” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Clark Ádám születésének 200. évfordulója alkalmából – „Clark Ádám” megnevezéssel

5000 forintos címletû arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2011. augusztus 14.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérõje 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme elõlapján, egymás alatti vízszintes sorokban a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat, az

„5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.” verdejel és a „2011” verési évszám olvasható. Az emlékérme

elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Clark Ádám portréjának részlete látható. A portrérészlettõl jobbra, egymás

alatti vízszintes sorokban a „CLARK”, az „ÁDÁM” és az „1811-1866” felirat olvasható, az emlékérme szélén pedig

ifj. Szlávics László tervezõmûvész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 10 000 darab készíthetõ, különleges – ún. prooflike – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2011. augusztus 14-én lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelete
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. § (1) bekezdés e) és h) pontjában, valamint

a 60. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az MNB tv. 4. § (2) és (6) bekezdésében meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) az MNB által kibocsátott, forgalomban lévõ, továbbá a forgalomból bevont, de törvényes fizetõeszközre még

átváltható forintbankjegyek (a továbbiakban: forintbankjegy), valamint
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b) a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, a 3. § (4) bekezdése, a 7. §,

valamint a 14–17. § tekintetében – az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések

megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Tanácsi rendelet)

nem szabályozott kérdésekben – a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény által kibocsátott, forgalomban

lévõ, továbbá a forgalomból bevont, de törvényes fizetõeszközre még átváltható külföldi bankjegyek

(a továbbiakban: külföldi bankjegy)

[a továbbiakban az a) és b) pont alatti bankjegyek együtt: bankjegy]

feldolgozására, forgalmazására, valamint hamisítás elleni védelmére.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. automata bankjegykiadó gép: olyan – bankjegyvizsgáló gépnek nem minõsülõ – önkiszolgáló berendezés, amely az

ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával fizetési számla terhére bankjegyet

vegyen fel (például bankjegykiadó automata (ATM), készpénzfelvételi funkcióval rendelkezõ önkiszolgáló

pénztárgép);

2. átlagos napi forint készpénzforgalom: a hitelintézeti és a postai fiók adott pénztárában egy naptári évben

lebonyolított, a 16. pont aa), ae), af), ba), be) és bf) alpontja szerinti forint készpénzforgalmazási mûveletek

összértékének azon munkanapokra vetített hányada, amelyeken a hitelintézeti és a postai fiók adott pénztára forint

készpénzforgalmazást bonyolított;

3. átlagos napi forint kifizetési forgalom: adott hitelintézeti és postai fiókban egy naptári évben, a 16. pont aa), ae), af),

ba), be) és bf) alpontja szerinti készpénzforgalmazási mûveletek során teljesített forint kifizetések összértékének azon

munkanapokra vetített hányada, amelyeken az adott hitelintézeti és postai fiók készpénzforgalmazás keretében forint

kifizetést teljesített;

4. átváltási határnap: azon – az MNB 2004. május 1-je elõtt közzétett hirdetményében (a továbbiakban: MNB

hirdetmény) vagy az MNB tv. 31. § (3) bekezdésében foglalt határidõk figyelembevételével, illetve a pénzkibocsátásra

jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, ameddig a

forgalomból bevont bankjegy törvényes fizetõeszközre átváltható;

5. bankjegy-visszaforgatás: a bankjegyek forgalmazása keretében teljesített

a) bankjegykifizetés,

b) bankjegykiadás,

c) bankjegyátadás;

6. bankjegyvizsgáló gép:

a) alkalmazott által mûködtetett gép, amely lehet

aa) bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,

ab) bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

ac) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,

ad) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

b) ügyfél által kezelt gép, amely lehet

ba) bankjegybefizetésre alkalmas gép,

bb) bankjegy-visszaforgató gép,

bc) kombinált bankjegy be- és kifizetõ gép,

bd) bankjegy-kifizetõ gép;

7. bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi

intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, amikortól a forgalomból bevont

bankjegy elveszti törvényes fizetõeszköz jellegét;

8. egyéb gazdasági szereplõ: az a pénzfeldolgozónak vagy pénzforgalmazónak nem minõsülõ természetes és jogi

személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, illetve amely kiegészítõ tevékenységként ügyfél

által kezelt gépen vagy automata bankjegykiadó gépen keresztül bankjegyek visszaforgatásával foglalkozik,

e kiegészítõ tevékenység keretén belül;

9. forgalomból bevont bankjegy: törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ, MNB hirdetményben vagy MNB

rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében

ilyenként meghatározott bankjegy;
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10. forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

a) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,

b) eurobankjegy, amely az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve

visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki határozat (a továbbiakban:

EKB határozat) IIIa. és IIIb. mellékletében meghatározott minimumelõírások,

c) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;

11. forgalomképtelen bankjegy:

a) a forgalomból bevont valódi bankjegy, valamint

b) az olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

ba) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,

bb) eurobankjegy, amely az EKB határozat IIIa. és IIIb. mellékletében meghatározott minimumelõírások,

bc) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas;

12. hamis bankjegy: a valódi bankjegy képének, címletértékének vagy biztonsági elemeinek felhasználásával, annak

utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített hamisítvány;

13. hamisgyanús bankjegy: olyan, akár törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, akár már forgalomból bevont bankjegy,

amelynek valódiságát illetõen – a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó által a 3. § (3), illetve (4) bekezdése szerint

elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;

14. hiányos bankjegy: az 1. melléklet 4.5. és 4.6. pontja szerinti forgalomképtelen bankjegy;

15. iker-pénztár: közvetlenül egymás mellett elhelyezkedõ két pénztár, amelyekben az UV-A/C berendezés közös

használata a pénztár elhagyása nélkül biztosított;

16. készpénzforgalmazás:

a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:

aa) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,

ab) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

bankjegyátadás, ideértve a bankjegykiadásra, illetve –befizetésre fizikailag alkalmas berendezés

feltöltését is,

ac) a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,

ad) bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,

ae) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintbankjegyek

címletváltása,

af) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintbankjegy átváltása;

b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:

ba) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,

bb) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

érmeátadás, ideértve az érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas berendezés feltöltését,

bc) a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,

bd) érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,

be) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintérmék címletváltása,

bf) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintérme átváltása;

17. pénzfeldolgozás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Hpt.) 2. számú melléklet I. 8. pontjában meghatározott tevékenység;

18. pénzfeldolgozó: a Hpt. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végzõ szervezet;

19. pénzforgalmazó:

a) a Hpt. 5. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyû hitelintézet magyarországi fióktelepét

is (a továbbiakban együtt: hitelintézet),

b) a Hpt. 6/A. § (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi intézmény,

c) a Hpt. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítõ,

d) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 3. § 38. pontja szerinti Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény

(a továbbiakban: posta),

e) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást

nyújtó postai szolgáltató;
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20. pénztár: a pénzforgalmazó fiókjában a 16. pont aa), ae), af), ba), be) és bf) alpontja szerinti készpénzforgalmazási

mûvelet lebonyolítására szolgáló, az ügyféltérrel egy légtérben kialakított munkaterület vagy az ügyféltértõl

elkülönített helyiség;

21. pénztáros: a pénzforgalmazónak a 16. pont aa), ae), af), ba), be) és bf) alpontja szerinti készpénzforgalmazási

mûveletet végrehajtó alkalmazottja;

22. számlatulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,

akinek, illetve amelynek a fizetési számláján az ügyfél által kezelt gépen befizetett, illetve felvett készpénz összege

jóváírásra, illetve terhelésre kerül;

23. törvényes fizetõeszköz: az MNB tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény

jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott bankjegy;

24. UV-A/C berendezés: forintbankjegyek valódiság-vizsgálatát szolgáló olyan segédeszköz, amely UV-A és UV-C

hullámhossz tartományban is mûködik;

25. ügyfél: a készpénzforgalmazás keretében a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, az ügyfél által kezelt gép, valamint

az automata bankjegykiadó gép szolgáltatását igénybe vevõ természetes vagy jogi személy, valamint jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezet;

26. vis maior: minden, a pénzfeldolgozót, a pénzforgalmazót és az egyéb gazdasági szereplõt befolyásoló,

elháríthatatlan, a bankjegyellátásban komoly fennakadást okozó természeti vagy társadalmi körülmény, amely az e

rendeletben foglaltak teljesítését befolyásolja, illetve gátolja, így különösen a természeti katasztrófa,

a terrorcselekmény, a sztrájk, a háború és a polgárháború.

3. A bankjegyek forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, valamint a 4. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a 7. § vonatkozásában az egyéb

gazdasági szereplõ – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követõen forgathatja vissza a bankjegyeket, ha azok

valódiságát és forgalomképességét megvizsgálta, és azokat valódinak és forgalomképesnek minõsítette.

(2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni

a) az MNB-tõl átvett forintbankjegy vonatkozásában,

b) az eurót törvényes fizetõeszközként bevezetõ tagállam nemzeti központi bankjától átvett eurobankjegy

vonatkozásában,

c) a b) pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytõl átvett külföldi bankjegy

vonatkozásában, valamint

d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon bankjegy vonatkozásában, amelynek valódiság- és

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó

da) forintbankjegy esetén az MNB honlapján közzétett, az MNB által a 9–11. § szerint bevizsgált, az elvárt

követelményeknek megfelelt és az MNB honlapján közzétett jegyzékben (a továbbiakban: MNB jegyzék)

szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel,

db) eurobankjegy esetén a 7. §-ban foglaltak szerint,

dc) a db) alpontban nem szabályozott külföldi bankjegy esetén az (1) és (4) bekezdésben foglaltak szerint

már igazoltan elvégezte.

(3) A forintbankjegy valódiságvizsgálatát a kibocsátásáról rendelkezõ MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben,

valamint az MNB-nek az adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével,

forgalomképességi vizsgálatát pedig az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

(4) A külföldi bankjegy tekintetében az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a kibocsátásra jogosult

külföldi intézmény válogatási követelményeihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplõ

bankjegyleíráshoz, illetve a bankjegyleírás alapján – az erre szakosodott információszolgáltató szervezet által – a

bankjegyekrõl készített kiadványokban foglaltakhoz.

4. § (1) A forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott

meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel vagy kézi ellenõrzéssel kell

elvégezni.

(2) A forintbankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen keresztül – a (6) bekezdésben foglalt

kivétellel – kizárólag abban az esetben forgatható vissza, ha valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az MNB
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jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel

végezték el, és valódinak és forgalomképesnek találták.

(3) A pénzfeldolgozó által elvégzett valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során az MNB jegyzékben szereplõ típusú,

az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel vizsgált

forintbankjegy-mennyiség arányának éves szinten el kell érnie a 90%-ot.

(4) A tárgyévet megelõzõ naptári évben 40 millió forintot meghaladó átlagos napi forint kifizetési forgalmat lebonyolító

hitelintézeti és postai fiók az ellátmányként vagy ellátmány-kiegészítésként kapott forintbankjegyeket a pénztári

kifizetési forgalomban kizárólag abban az esetben forgathatja vissza, ha éves szinten az ellátmányként és

ellátmány-kiegészítésként kapott forintbankjegyek legalább 90%-ának valódiságát és forgalomképességét az MNB

jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel

végzett vizsgálattal állapították meg.

(5) A hitelintézeti és a postai fiók az ügyfél által az adott fiókban befizetett forintbankjegyet a pénztári kifizetési

forgalomban kézi ellenõrzést követõen is visszaforgathatja.

(6) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ vis maior helyzetben – a zavartalan

bankjegyellátás biztosítása érdekében – átmeneti jelleggel kézi ellenõrzéssel is vizsgálhatja a forintbankjegy

valódiságát és forgalomképességét. Ebben az esetben a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági

szereplõ köteles az MNB-t

a) haladéktalanul tájékoztatni a vis maior helyzet beálltáról és annak várható idõtartamáról,

b) utólag, a vis maior helyzet megszûnését követõ hónap utolsó munkanapjáig írásban tájékoztatni az elvégzett kézi

ellenõrzésrõl, ismertetve a vis maior helyzetet, továbbá megjelölve a kézi ellenõrzés tényleges idõtartamát.

5. § (1) Forintbankjegy forgalmazása céljából bankjegyvizsgáló gép kizárólag abban az esetben helyezhetõ üzembe, ha a

bankjegyvizsgáló gép az MNB jegyzékben szereplõ típusú, és az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval

rendelkezik.

(2) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ köteles az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott

meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló gép üzembe helyezésérõl elõzetesen

– legkésõbb a tervezett üzembe helyezést 20 munkanappal megelõzõen, az üzembe helyezendõ bankjegyvizsgáló

gép típusának, hardver- és szoftver-verziójának megjelölésével – értesíteni az MNB-t. Bankjegyvizsgáló gép üzembe

helyezését a pénzfeldolgozónak, pénzforgalmazónak vagy egyéb gazdasági szereplõnek nem minõsülõ üzemeltetõ is

bejelentheti az MNB-nél.

6. § (1) A forintbankjegyek valódiságvizsgálatához a hitelintézeti és a postai fiókban a tárgyévet megelõzõ naptári évben

5 millió forintot meghaladó átlagos napi forint készpénzforgalmat lebonyolító, az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az

ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt valamennyi

pénztárban UV-A/C berendezést kell biztosítani.

(2) Az iker-pénztárat elegendõ egy, közös használatú UV-A/C berendezéssel felszerelni.

7. § (1) Az eurobankjegy valódiság-vizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.

(2) Az eurobankjegy forgalomképességi vizsgálatát képzett személyzettel vagy az eurorendszerhez tartozó valamely

nemzeti központi bank által bevizsgált, a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt és az EKB honlapján

közzétett jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ

bankjegyvizsgáló géppel kell végezni.

(3) A Tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés második albekezdése alapján alkalmazandó EKB határozat 13. cikk 2. pontjában

meghatározott átmeneti idõszakban az eurobankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen

keresztül – az EKB határozat 7. cikk 2. pontjában foglalt kivétellel – csak abban az esetben forgatható vissza, ha

valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az eurorendszerhez tartozó valamely nemzeti központi bank által

bevizsgált, a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt és az EKB honlapján közzétett jegyzékben szereplõ

típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel végezték el.

(4) E § alkalmazásában

a) eurorendszer: az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 282. cikk (1) bekezdés második mondata szerinti

fogalom;

b) képzett személyzet: a pénzforgalmazó, a pénzfeldolgozó és az egyéb gazdasági szereplõ azon alkalmazottja, aki

ismeri az eurobankjegyek eurorendszer által meghatározott és közzétett nyilvános biztonsági jellemzõit, és képes

12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4741



azok ellenõrzésére, továbbá ismeri az EKB határozat IIIb. mellékletében meghatározott válogatási kritériumokat,

és képes az eurobankjegyek e válogatási kritériumoknak megfelelõ vizsgálatára.

4. A bankjegyvizsgáló gép mûködésére vonatkozó egyes szabályok

8. § (1) A bankjegyvizsgáló gépnek – funkciójától függetlenül – alkalmasnak kell lennie a forintbankjegyeknek

a bankjegyvizsgáló gépet mûködtetõ alkalmazott, illetve a bankjegyvizsgáló gépet kezelõ ügyfél beavatkozása nélküli

(automata) adagolással történõ ellenõrzésére és a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott kategóriákba, az ott

rögzítettek szerint történõ szétválogatására.

(2) A bankjegyvizsgáló gépnek átalakíthatónak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy alkalmas legyen az

esetleges új hamisítványok megbízható felismerésére, valamint adott esetben a változó szigorúságú

forgalomképesség-vizsgálati elõírásokhoz való igazodásra.

(3) A bankjegyvizsgáló gépnek az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen alkalmasnak kell lennie a 2. melléklet

2. pontjában meghatározott kategóriák szerint, az ott rögzítetteknek megfelelõen szétválogatott forintbankjegyek

fizikai elkülönítésére is.

(4) A bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek, a pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató

gépnek, a bankjegy-visszaforgató gépnek, valamint a bankjegy-kifizetõ gépnek az (1) bekezdésben foglaltakon

túlmenõen alkalmasnak kell lennie a forgalomképesség szerinti válogatásra is.

(5) Az ügyfél által kezelt gépnek – a bankjegy-kifizetõ gép kivételével –

a) a hamisgyanús forintbankjegyekre és a nem egyértelmûen valódi forintbankjegyként azonosított tárgyakra

vonatkozó információkat – legalább a befizetõre, illetve a számlatulajdonosra vonatkozó információkkal történõ

összekapcsolásáig – meg kell õriznie,

b) alkalmasnak kell lennie a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ valódi forintbankjegyek elfogadására, és

c) biztosítania kell az ellenérték fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat.

(6) A bankjegy-visszaforgató gépnek, a bankjegy-kifizetõ gépnek, valamint a pénztárosok kiszolgálására alkalmas

bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek az (1)–(5) bekezdésben foglaltakon túlmenõen biztosítania kell azt is, hogy

a bankjegyfelvétel csak forgalomképes forintbankjegy formájában valósuljon meg.

(7) A bankjegyvizsgáló gép funkcióira és mûködésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a pénzfeldolgozó,

a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ ehhez kapcsolódó teendõit a 2. melléklet tartalmazza.

5. A bankjegyvizsgáló gép bevizsgálására és az MNB jegyzékre vonatkozó szabályok

9. § (1) A bankjegyvizsgáló gép bevizsgálását és az MNB jegyzékbe való felvételét a gyártó, a forgalmazó vagy az üzemeltetõ

jogosult kezdeményezni az MNB-nél. Az MNB a bevizsgálási igényt visszautasítja, ha az olyan hardver- és

szoftver-verziójú bankjegyvizsgáló géptípusra vonatkozik, amelynek bevizsgálását már korábban elvégezte.

(2) Az igényt a 3. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell bejelenteni.

(3) Az igénybejelentéshez mellékelni kell az alábbi – elsõsorban magyar nyelvû, ennek hiányában angol nyelvû –

dokumentumokat:

a) a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gép mûködésére vonatkozó, a következõ információkat tartalmazó

dokumentumok:

aa) a bankjegyvizsgáló géppel ellenõrizhetõ címletek és képhelyzetek,

ab) a bankjegyvizsgáló géppel ellenõrizhetõ biztonsági elemek és a biztonsági elemek ellenõrzési módjának

leírása,

ac) a bankjegyvizsgáló gép újabb hamisítványok ellenõrzésére való alkalmassá tételi lehetõsége, az átalakítás

módja és az átalakítás felhasználó általi ellenõrizhetõsége,

ad) a bankjegyvizsgáló gép megbízható mûködése érdekében szükséges karbantartás módja és gyakorisága,

ae) a bankjegyfeldolgozó és -válogató gép esetében a bankjegy-beadagolás módja és a forgalomképesség

szerinti válogatási küszöbértékek módosítási lehetõségének módja,

af) a bankjegy-visszaforgató gép esetében a forgalomképesség szerinti válogatási küszöbértékek módosítási

lehetõségének módja,

b) a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gép felhasználói kézikönyve.
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10. § (1) A bevizsgálást az MNB a saját létesítményében vagy a bevizsgálás igénylõje által megjelölt más helyszínen végzi.

(2) Az MNB a bevizsgálást forintbankjegy-hamisítványokból, valamint valódi forgalomképes és valódi forgalomképtelen

forintbankjegyekbõl összeállított tesztcsomaggal végzi.

(3) Ha a bevizsgálást az MNB saját létesítményében végzi, a bevizsgálás díjmentes. Ha a bevizsgálást az MNB a bevizsgálás

igénylõje által megjelölt más helyszínen végzi, a bevizsgálás igénylõje viseli az MNB bevizsgálással összefüggõ

költségeit, így különösen az utazási és szállásköltséget, továbbá gondoskodik a tesztcsomag szállításáról, és viseli az

azzal összefüggõ költségeket, így különösen a szállítási költséget és az MNB által jóváhagyott biztosítás, bankgarancia

díját.

(4) A bevizsgálás eredménye kizárólag az MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusra és annak a bevizsgáláskor

alkalmazott hardver- és szoftver-verziójára vonatkozóan, valamint a bevizsgálás során használt tesztcsomag

tekintetében érvényes.

(5) A bevizsgálás eredménye nem érinti

a) az adott bankjegyvizsgáló géptípus gyártójának, illetve forgalmazójának a gép használatra való alkalmasságáért

és hibátlan mûködéséért, valamint

b) a pénzfeldolgozónak, a pénzforgalmazónak és az egyéb gazdasági szereplõnek a forintbankjegy-visszaforgatásra

vonatkozó szabályok betartásáért

fennálló felelõsségét.

11. § (1) A bevizsgálás elsõ lépése az elõzetes (gyors) vizsgálat, amely a bankjegyvizsgáló gép funkciójától függetlenül, minden

esetben elvégzendõ, és egyben elõfeltétel a további bevizsgáláshoz. Az elõzetes (gyors) vizsgálat annak

megállapítására irányul, hogy a bankjegyvizsgáló gép alkalmas-e a valódi forintbankjegy felismerésére.

(2) A bevizsgálás második lépése az alap- (hitelesítési) vizsgálat, amely az adott bankjegyvizsgáló gép funkciójától

függõen az alábbiakra terjed ki:

a) a valódi és a hamis forintbankjegyek egymástól való megkülönböztethetõsége (a hamisítványok felismerésére

való alkalmasság felmérése),

b) a forintbankjegyek forgalomképesség szerinti osztályozhatósága (a forgalomképesség felismerésére való

alkalmasság felmérése), valamint

c) a bankjegy-kifizetõ gép kivételével az ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gép esetében a hamisgyanús

forintbankjegy befizetõjére, illetve a számlatulajdonosra vonatkozó információ megõrizhetõsége, valamint a

befizetõre, illetve a számlatulajdonosra és a hamisgyanús forintbankjegyekre vonatkozó információk

összekapcsolhatósága (a visszakereshetõség biztosítására való alkalmasság felmérése).

(3) Ha az MNB megváltoztatja a bevizsgálásra használt, a 10. § (2) bekezdése szerinti tesztcsomagot, a már bevizsgált és az

elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló gép bevizsgálásának igénylõjét soron kívüli újbóli bevizsgálásra

hívhatja fel. A bevizsgálás igénylõje köteles az MNB felhívásának kézhezvételét követõ hat héten belül lehetõvé tenni

az MNB számára a soron kívüli újbóli bevizsgálást. A soron kívüli újbóli bevizsgálás menetét az MNB az (1) és

(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(4) A bevizsgálás igénylõjének a (2) bekezdésben meghatározott alap- (hitelesítési) vizsgálatot követõen évente – a

mindenkori utolsó bevizsgálás eredménye alapján az MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napját követõ

1 éven belül, a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló

géptípus újbóli bevizsgálását. Az évenkénti újbóli bevizsgáláshoz a 9. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat abban

az esetben kell benyújtani, ha azokban idõközben változás történt. Az évenkénti újbóli bevizsgálás menetét az MNB az

(1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(5) A bevizsgálás igénylõjének minden esetben – a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az

MNB-nél a bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását, ha bármilyen módon módosult annak valódiság-vizsgáló

hardvere, illetve szoftvere. Az újbóli bevizsgáláshoz a 9. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat abban az esetben

kell benyújtani, ha azokban idõközben változás történt. Az MNB a bevizsgálás menetét az (1) és (2) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével határozza meg.

12. § Az MNB értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemeltetõket, ha az általuk üzemeltetett bankjegyvizsgáló géptípus

vonatkozásában

a) a 11. § (3) bekezdése szerinti soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívja fel a bevizsgálás igénylõjét,

b) a 13. § (3) bekezdése szerinti záradékolást alkalmazza,
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c) a 13. § (1) bekezdésében meghatározott határidõ lejártát követõen vagy a 13. § (4) bekezdésében meghatározott

bármely okból az MNB jegyzékben törlést hajt végre.

13. § (1) Az MNB a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló géptípust felveszi az MNB jegyzékbe,

és azt az MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napjától számított 1 évig ott szerepelteti, amennyiben a

bankjegyvizsgáló géptípus továbbra is képes az MNB számára ezen idõ alatt ismertté váló valamennyi

forintbankjegy-hamisítvány típus felismerésére.

(2) Az MNB jegyzék az alábbiakat tartalmazza:

a) a bevizsgált bankjegyvizsgáló gép adatai: név, funkció, típus, hardver- és szoftver-verzió,

b) a gyártóra, illetve a forgalmazóra vonatkozó információk: név, székhely, levelezési cím, elektronikus levél- és

honlap cím,

c) az MNB jegyzékbe való felvétel idõpontja,

d) a (3) bekezdés szerinti, esetleges záradék.

(3) Az MNB az MNB jegyzékbe felvett bankjegyvizsgáló géptípust záradékkal látja el, ha az adott bankjegyvizsgáló

géptípus csak valamely korlátozással használható. Az MNB jegyzékben záradékkal szerepeltetett bankjegyvizsgáló

géptípus csak olyan funkcióban használható, amelyre a korlátozás nem vonatkozik.

(4) Az MNB az adott bankjegyvizsgáló géptípust az (1) bekezdésben foglalt határidõ lejárta elõtt is törli az MNB

jegyzékbõl, amennyiben

a) a bevizsgálás igénylõje nem tesz eleget a 11. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak,

b) az adott bankjegyvizsgáló géptípus a 11. § (3)–(5) bekezdése szerinti bármely újbóli bevizsgáláson nem felel meg

az elvárt követelményeknek,

c) a záradékkal ellátott bankjegyvizsgáló géptípus korlátozó záradék nélküli hardver- és szoftver verziójának

– a sikeres bevizsgálást követõ – MNB jegyzékbe való felvételétõl számítva 60 nap telt el,

d) az MNB az MNB tv. 29. §-a szerinti jegybanki ellenõrzés keretében típushibát állapít meg.

6. A hamisgyanús bankjegy kezelésére vonatkozó elõírások

14. § (1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet – a (2) és (3) bekezdésben

foglalt kivétellel – a bankjegy valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles a bankjegyet a fellelést követõen

szakértõi vizsgálat céljából a hitelintézetnek, a postának vagy az MNB-nek átadni. A hitelintézet és a posta köteles

a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített bankjegyet – az átvételre

vonatkozó jegyzõkönyvvel, az átvételtõl számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

(2) Az egyéb gazdasági szereplõ köteles az automata bankjegykiadó gép üzemeltetése során általa fellelt olyan

bankjegyet, amelynek a valódisága iránt a legcsekélyebb kétsége merül fel, továbbá az általa üzemeltetett ügyfél által

kezelt gépbõl származó hamisgyanús bankjegyet szakértõi vizsgálat céljából a vele szerzõdéses kapcsolatban álló

pénzfeldolgozónak, ennek hiányában a hitelintézetnek vagy az MNB-nek haladéktalanul átadni. A pénzfeldolgozó és

a hitelintézet köteles a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített

bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzõkönyvvel, az átvételtõl számított 20 munkanapon belül – továbbítani az

MNB-nek.

(3) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt, illetve az

ügyfél által kezelt gépbõl származó és az általa elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak minõsített

bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzõkönyvvel, a felleléstõl, illetve az ügyfél által kezelt gépbe való befizetéstõl

számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

(4) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a befizetéstõl számított 8 hétig megõrizni a befizetõre, illetve

a számlatulajdonosra vonatkozó információkat.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jegyzõkönyv tartalmi elemeit a 4. melléklet határozza meg.

15. § (1) A hamisgyanús bankjegy szakértõi vizsgálatát az MNB végzi.

(2) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis bankjegy ellenértékének megtérítése sem az azt fellelõ vagy szakértõi

vizsgálat céljából továbbító pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól és egyéb gazdasági szereplõtõl, sem az MNB-tõl

nem igényelhetõ.

(3) Az MNB a szakértõi vizsgálat eredményérõl a vizsgálat kezdeményezõjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját

értesíti, és a szakértõi vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a valódi külföldi bankjegyet – a
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szakértõi vizsgálat eredményérõl szóló értesítéssel egyidejûleg – visszajuttatja a szakértõi vizsgálat

kezdeményezõjének vagy annak MNB-nél eljárt megbízottjának.

(4) A hamis bankjegy õrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az MNB

végzi.

(5) Az MNB a pénzhamisítás megelõzése és felderítése érdekében együttmûködik a bûnüldözõ szervekkel, és kérésükre

– a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és az MNB

tv. 31/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

16. § (1) A pénzfeldolgozó a 15. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a valódi

külföldi bankjegyet a megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában a (2) bekezdés

szerinti határidõn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

(2) A pénzforgalmazó a 15. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a

valódi külföldi bankjegyet – annak kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy befizetõjének

(birtokosának) átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

(3) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis bankjegy esetén a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az MNB szakértõi

vizsgálatának eredményérõl – az errõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy

befizetõjét (birtokosát) értesíteni.

(4) A hitelintézet, a posta és a pénzfeldolgozó a 14. § (1), illetve (2) bekezdése alapján átvett, de általa valódinak minõsített

bankjegyet köteles forgalomképtelennek minõsíteni, és annak ellenértékét köteles az általa elvégzett vizsgálatot

követõ 10 munkanapon belül a bankjegy átadójának átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

7. Az MNB-nek az eurobankjegyek hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatai

17. § Az MNB az eurobankjegyek hamisítás elleni védelme érdekében ellátja

a) a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001. november 8-i

EKB/2001/11 európai központi banki határozat szerinti nemzeti készpénzszakértõi központi,

b) a Tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésében az eurobankjegyekre vonatkozóan meghatározott, valamint

c) a Tanácsi rendelet 4. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti nemzeti bankjegyszakértõi központi

feladatokat.

8. A készpénzforgalmazás mûködési kockázatainak felmérése, intézkedési terv

18. § (1) A hitelintézet – a szakosított hitelintézet és a hitelszövetkezet kivételével –, valamint a posta köteles felmérni és

minõsíteni fiókhálózatát a készpénzforgalmazásban betöltött szerepének kritikussága szerint, a fiókok napi

készpénzkifizetési-forgalmának értéke és területi elhelyezkedése alapján.

(2) A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus hitelintézeti fióknak (a továbbiakban: kritikus hitelintézeti fiók)

minõsül:

a) a felmérés idõpontját megelõzõ naptári évben 30 millió forint feletti átlagos napi forint kifizetési forgalmat

lebonyolító hitelintézeti fiók, valamint

b) az adott hitelintézetnek

ba) a fõvárosban mûködõ legalább négy,

bb) a megyeszékhelyen mûködõ legalább egy

fiókja.

(3) A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus postai fióknak (a továbbiakban: kritikus postai fiók) minõsül:

a) a fõvárosban mûködõ legalább négy,

b) a megyeszékhelyen mûködõ legalább egy

postai fiók.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, az MNB által – a készpénzforgalomban betöltött szerep, továbbá a fiókhálózat nagysága és

országos lefedettsége alapján – kijelölt hitelintézet, illetve a posta a (2) bekezdés szerinti kritikus hitelintézeti fiókok,

illetve a (3) bekezdés szerinti kritikus postai fiókok évente felülvizsgált listáját köteles az 5. melléklet szerinti

tartalommal és módon, az adott év június 30. napjáig megküldeni az MNB részére.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet a készpénzforgalmazás szempontjából kritikus fiókjainak

körét a (2) bekezdésben meghatározottak alapján háromévente, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles

felülvizsgálni.

19. § (1) A 18. § (1) bekezdése szerinti hitelintézetnek és a postának azonosítania kell a készpénzforgalmazását és az ahhoz

szükséges erõforrások rendelkezésre állását veszélyeztetõ valamennyi mûködési kockázatot, és rendelkeznie kell az

azonosított mûködési kockázatokból és a kapcsolódó erõforrás-kiesésekbõl eredõ, a készpénzforgalmazásában

bekövetkezõ rendkívüli helyzetek kezelésére, így különösen a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok mûködtetésére

vonatkozó intézkedési tervvel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedési terv kötelezõ tartalmi elemei:

a) az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetre vonatkozó kommunikációs tevékenység alapelvei és

az MNB-vel való kapcsolattartás rendje,

b) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetben történõ

nyitvatartási, ügyfélkiszolgálási rendje, ideértve a hitelintézetnél és a postánál fizetési számlával rendelkezõ saját,

illetve fizetési számlával nem rendelkezõ egyéb ügyfelek készpénzkiszolgálásának feltételeit is,

c) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetben

a készpénzkiszolgálással kapcsolatos belsõ eljárásrendje, a döntési hatáskörök szabályozása,

d) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiók által az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli helyzetben

alkalmazandó bankjegy-visszaforgatási rend, valamint

e) a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiók vonatkozásában az adott, a készpénzforgalmazást érintõ rendkívüli

helyzetben alkalmazandó készpénzszállítási rend.

(3) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által – a készpénzforgalomban betöltött szerep, továbbá a fiókhálózat nagysága

és országos lefedettsége alapján – kijelölt hitelintézet, illetve a posta az (1) és (2) bekezdés szerinti, kétévente

felülvizsgált intézkedési tervét köteles a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok listájára az 5. mellékletben elõírt

módon, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig megküldeni az MNB részére.

(4) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedési tervét

háromévente, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.

9. A forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintbankjegyek

címletváltásának szabályai

20. § (1) A hitelintézet és a posta a forgalomképes, valamint a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen

forintbankjegyekbõl egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletû forgalomképes

forintbankjegyre, illetve – legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére átváltani.

(2) A hitelintézet és a posta a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra átvenni, amennyiben

a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos

forintbankjegy címletváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a pénztáros által

megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél

nagyobb részét kiteszik.

(3) A hitelintézet és a posta címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet, amelynek a valódisága,

illetve névértéke nem állapítható meg egyértelmûen. A nem egyértelmûen valódi forintbankjegy tekintetében

a hitelintézet és a posta köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített forintbankjegyet

a 14. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen az MNB-nek átadni vagy megküldeni.

21. § (1) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltásért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke – ideértve az

átváltással összefüggésben egyéb címeken esetleg felszámítandó külön díjakat is –

a) az ügyfélnek kifizetésre kerülõ forintbankjegy névértékének 5%-a,

b) az ügyfélnek kifizetésre kerülõ forintérme névértékének 10%-a.

(2) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást a nála vezetett fizetési számla meglétéhez, illetve az általa nyújtott

szolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(3) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjai számát korlátozhatja. A fõvárosban,

illetve az adott megyében fiókkal rendelkezõ hitelintézetnek és postának azonban biztosítania kell, hogy a fõvárosban,
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illetve az adott megyében – elsõsorban a megyeszékhelyen – legalább 1-1 fiókja ténylegesen végezze a 20. § szerinti

címletváltást.

22. § (1) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjában jól látható helyen, hirdetményben

köteles közzétenni a címletváltás ügyfél általi igénybevételének feltételeit és díját.

(2) A hitelintézet és a posta a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen nem végzõ fiókjában jól látható helyen,

hirdetményben köteles közzétenni a címletváltást ténylegesen végzõ legközelebbi fiókjának címét, valamint az

(1) bekezdésben meghatározott információkat.

(3) A hitelintézet és a posta internetes honlap mûködtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhetõ

módon elérhetõvé tenni a 20. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjainak listáját, valamint az (1) bekezdésben

meghatározott információkat.

10. A pénzfeldolgozóra vonatkozó speciális elõírások

23. § A pénzfeldolgozó a Hpt. 19/B. § f) pontjában elõírt belsõ ügyviteli szabályzatot az e rendeletben foglaltak

figyelembevételével köteles kidolgozni.

11. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) A forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatára használt bankjegyvizsgáló géppel szemben támasztott

követelmény vonatkozásában a 4. § (1) bekezdése, az automata bankjegykiadó gépen keresztül visszaforgatandó

forintbankjegyek vonatkozásában a 4. § (2) és (6) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése, valamint az 5. § 2012. január 1-jén lép

hatályba.

(3) A 4. § (4) bekezdése és a 6. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. § (3) bekezdése az euro magyarországi bevezetésének napján lép hatályba.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezésének napját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul –

az MNB elnöke a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

25. § Az e rendelet hatálybalépésekor a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével

kapcsolatos technikai feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja alapján jogszerûen

mûködött bankjegyvizsgáló gép a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatára 2011. december

31-éig használható.

26. § A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai

feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 18. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget

a pénzforgalmazónak utolsó alkalommal a 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra vonatkozóan,

2012. január 31-éig kell teljesítenie.

27. § A pénzfeldolgozó által elvégzett valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során az MNB jegyzékben szereplõ típusú,

az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel vizsgált

forintbankjegy-mennyiség arányának 2011. december 31-éig éves szinten el kell érnie a 80%-ot.

28. § A tárgyévet megelõzõ naptári évben 40 millió forintot meghaladó átlagos napi forint kifizetési forgalmat lebonyolító

hitelintézeti és postai fiók 2016. december 31-éig az ellátmányként vagy ellátmány-kiegészítésként kapott

forintbankjegyeket a pénztári kifizetési forgalomban kizárólag abban az esetben forgathatja vissza, ha éves szinten az

ellátmányként, ellátmány-kiegészítésként kapott forintbankjegyeknek

a) 2013-ban legalább 50%-át,

b) 2014-ben legalább 60%-át,

c) 2015-ben legalább 70%-át,

d) 2016-ban legalább 80%-át

az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló

géppel ellenõrizték, és valódinak és forgalomképesnek minõsítették.
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29. § A hitelintézeti és a postai fióknak a tárgyévet megelõzõ naptári évben 5 millió forintot meghaladó átlagos napi forint

készpénzforgalmat lebonyolító, az MNB jegyzékben szereplõ típusú, az ott meghatározott hardver- és

szoftver-verzióval rendelkezõ bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt pénztárainak

a) 2013-ban legalább 50%-ában,

b) 2014-ben legalább 60%-ában,

c) 2015-ben legalább 70%-ában,

d) 2016-ban legalább 80%-ában

pénztáranként, illetve iker-pénztáranként egy UV-A/C berendezést kell biztosítania a forintbankjegyek

valódiság-vizsgálatához.

30. § (1) E rendelet 17. § a) pontja – az MNB tv. 31/A. § (1) bekezdésével, továbbá az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról,

valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 9. §

a) pontjával együtt – a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001.

november 8-i EKB/2001/11 európai központi banki határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 3. § (4) bekezdése, 7. §-a,

14–16. §-a, valamint 17. § b) és c) pontja – az MNB tv. 29–29/D. §-ával és 31/A. § (2)–(4) bekezdésével, valamint az érmék

feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló

12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdésével, 3. § (2) bekezdés b) pontjával, 3. § (2) bekezdés d) pont

db) alpontjával, 5. § (1) és (3) bekezdésével, 6–8. §-ával, valamint 9. § b) és c) pontjával együtt –

1. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i

1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,

2. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet

hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történõ kiterjesztésérõl szóló, 2001. június 28-i

1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

31. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekrõl folytatott

konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés elsõ, második és harmadik

francia bekezdése szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

32. § (1) Hatályát veszti a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos

technikai feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet.

(2) A 25. és 27. § 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(3) A 26. § 2012. február 1-jén hatályát veszti.

(4) A 28. és 29. § 2017. január 1-jén hatályát veszti.

(5) A 7. § (3) bekezdése az euro magyarországi bevezetésének napjától számított 1 év elteltét követõ napon hatályát

veszti.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezésének napját – annak ismertté válását követõen

haladéktalanul – az MNB elnöke a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A forintbankjegyek forgalomképességi vizsgálatának részletes szempontjai

1. A melléklet a forintbankjegyek forgalomképességének egységes elveken alapuló, elsõsorban gépi vizsgálati

minimumkövetelményeit határozza meg. A forintbankjegyek csak abban az esetben forgathatók vissza, ha a

következõkben meghatározott válogatási kritériumok alapján forgalomképesnek minõsülnek. Az MNB kérésre

referencia-bankjegyekkel látja el a pénzfeldolgozókat és a pénzforgalmazókat.

2. A forgalomképességi vizsgálat kézi ellenõrzéssel vagy bankjegyvizsgáló géppel történik. A forgalomképességi

vizsgálat elõfeltétele a forintbankjegy valódiságának megállapítása. A forgalomképességi vizsgálatot a valódinak

minõsített forintbankjegyen kell elvégezni. Amennyiben a forintbankjegyen a 4. pont szerinti válogatási

kritériumokban meghatározott, bármely okból (például fizikai hatás, égés, elhasználódás) bekövetkezett

szennyezõdés, sérülés vagy egyéb eltérés található, a forintbankjegyet forgalomképtelennek kell minõsíteni, és tilos

visszaforgatni.

3. A bankjegyvizsgáló gépek által végzett forgalomképességi vizsgálatot követõen a forgalomképesnek minõsített

forintbankjegyek között található forgalomképtelen forintbankjegyek aránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

4. Válogatási kritériumok

4.1. Szennyezett forintbankjegy

A forintbankjegy felületének teljes egészén vagy foltokban szennyezõdés található. A forintbankjegyen található

szennyezõdés megnöveli a bankjegypapír fedettségét, ezáltal csökkenti fényvisszaverõ képességét.

A bankjegyvizsgáló gép válogatási szintjét az MNB által biztosított referencia-bankjegyek segítségével a

bankjegyvizsgáló gépet üzemeltetõ pénzfeldolgozó, illetve pénzforgalmazó állítja be. A referencia-bankjegyekénél

magasabb szennyezettségi szintet mutató forintbankjegyek forgalomképtelennek minõsülnek.

4.2. Puha bankjegypapír

Szerkezeti romlás vagy elhasználódás miatt a bankjegypapír észrevehetõen veszít tartásából, szilárdságából, puha

tapintásúvá válik. Az erõsen csökkent szilárdságú forintbankjegyek forgalomképtelennek minõsülnek.

4.3. Sarkánál behajtott forintbankjegy

A csonkának látszó forintbankjegy sarka visszahajlott. Ha a behajtás 130 mm2-nél nagyobb területû, és a behajtás

rövidebb élének hossza meghaladja a 10 mm-t, akkor a forintbankjegyet a forgalomképtelen kategóriába kell sorolni.

4.4. Szakadt forintbankjegy

A forintbankjegy felületén legalább egy szakadás található. Ha a forintbankjegyen található szakadás meghaladja az

alábbi táblázatban megadott méreteket, akkor a forintbankjegy forgalomképtelennek minõsítendõ, feltéve, hogy

„nyílt" szakadásról van szó, azaz az alábbi táblázatban meghatározott méretû szakadás teljes mértékben a

bankjegyvizsgáló gép szállítási rendszere – szíjak – által el nem takart területen helyezkedik el, és optikailag észlelhetõ.

A forgalomképtelennek minõsítendõ forintbankjegyeken található szakadás minimális mértéke

Irány Szélesség Hosszúság

1 Függõleges 4 mm 8 mm

2 Vízszintes 4 mm 15 mm

3 Átlós 4 mm 18 mm*

* A forintbankjegyen a szakadás hosszúsága a szakadás csúcsát és a szakadás kiindulópontjához tartozó bankjegyszélt

összekötõ egyenes hosszával mérendõ (nem a szakadás vonal hosszúságával).

4.5. Lyukas forintbankjegy

A forintbankjegy felületén legalább egy látható lyuk található. Azt a lyukas forintbankjegyet, amelyen a lyukat a

berendezés szállítószalagja(i) részben vagy teljesen fedetlenül hagyják, a forgalomképtelen forintbankjegyek közé kell

sorolni, amennyiben a lyuk fedetlen területe nagyobb 10 mm2-nél.

4.6. Csonka forintbankjegy

A forintbankjegy bármely részén tapasztalható felülethiány. Azt a forintbankjegyet, amelynek a hossza, illetve

szélessége minimum 3 mm-rel eltér a forintbankjegy névleges hossz- és szélességméretétõl (154 mm x 70 mm), a

forgalomképtelen kategóriába kell válogatni.
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4.7. Ragasztott forintbankjegy

A ragasztott bankjegy úgy keletkezik, hogy a bankjegy saját darabjait például ragasztószalaggal vagy folyékony

ragasztóval egymáshoz rögzítik. Bankjegyvizsgáló géppel végzett forgalomképességi vizsgálat esetén a

forgalomképtelen kategóriába kell válogatni azt a ragasztott forintbankjegyet, amelyen 10 mm x 40 mm-nél nagyobb

területû, 50 �m-t meghaladó vastagságú ragasztás található. Kézi ellenõrzéssel végzett forgalomképességi vizsgálat

esetén a ragasztott forintbankjegyet a ragasztás mértékétõl és módjától függetlenül a forgalomképtelen kategóriába

kell válogatni.

4.8. Foltos forintbankjegy

Amennyiben a forintbankjegy felületén helyi, azaz korlátozott kiterjedésû szennyezõdés található, a forintbankjegy

forgalomképtelennek minõsül. A foltot a bankjegyvizsgáló gép abban az esetben ismeri fel, ha amiatt jelentõsen

megváltozik a bankjegy rajzolata.

4.9. Festékhiányos bankjegy

Amennyiben a forintbankjegy teljes vagy rész felületérõl láthatóan hiányzik a festék, a forintbankjegy

forgalomképtelennek minõsül. A forintbankjegy például akkor válhat festékhiányossá, ha kimossák vagy vegyszerrel

érintkezik. A bankjegyvizsgáló gép kép- vagy (optikai fehérítõ tartalom esetén) UV-szenzora által azonosított ilyen

forintbankjegyek forgalomképtelennek minõsülnek.

4.10. Grafitis bankjegy

A forintbankjegyen a kibocsátásáról rendelkezõ MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben nem szereplõ írásjel,

rajz vagy színezés található. A grafitis bankjegyre a 4.8. pontban foglaltak az irányadók.

4.11. Hajtogatásból eredõ gyûrõdés

A forintbankjegy teljes felületén többszörös, véletlenszerû elhelyezkedésû gyûrõdések találhatók, amelyek

kedvezõtlenül befolyásolják a forintbankjegy megjelenését, tartását. Az összehajtott forintbankjegy

forgalomképtelennek minõsül, amennyiben az összehajtogatás miatt a forintbankjegy hossza, illetve szélessége több

mint 3 mm-rel csökkent.
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2. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A bankjegyvizsgáló gépek funkcióira és mûködésére vonatkozó részletes szabályok, valamint

a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplõ ehhez kapcsolódó teendõi

1. A bankjegyvizsgáló gépek funkciói

1.1. Alkalmazott által mûködtetett gépek

Megnevezés Funkció

1 Bankjegyfeldolgozó és -válogató
gép

A bankjegyek valódiságának és forgalomképességének – a gépet
mûködtetõ alkalmazott beavatkozása nélküli – ellenõrzésére
alkalmas gép.

2 Bankjegy-valódiságvizsgáló gép A bankjegyek valódiságának – a gépet mûködtetõ alkalmazott
beavatkozása nélküli – ellenõrzésére alkalmas gép.

3 Pénztárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegyfeldolgozó és
-válogató gép

Pénztáros által mûködtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetõvé
teszi bankjegyek fizetési számlára való befizetését, illetve fizetési
számla terhére történõ felvételét. A gép – a mûködtetõ pénztáros
beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek valódiságát
és forgalomképességét. A gép a bankjegyfelvételhez a más ügyfelek
korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes
forintbankjegyeket is felhasznál(hat)ja.

4 Pénztárosok kiszolgálására
alkalmas
bankjegy-valódiságvizsgáló gép

Pénztáros által mûködtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetõvé
teszi bankjegyek fizetési számlára való befizetését. A gép – a
mûködtetõ pénztáros beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett
bankjegyek valódiságát.

1.2. Ügyfél által kezelt gépek

Megnevezés Funkció

1 Bankjegybefizetésre
alkalmas gép

Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számlára bankjegyet fizessen be, de bankjegyek kiadására nem alkalmas. A
gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett bankjegyek valódiságát, biztosítja a
valódinak minõsített bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához
szükséges adatokat, továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem
egyértelmûen valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak összekapcsolását és
visszakereshetõségét.
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára való
alkalmasság nem elvárt.

2 Bankjegy-visszaforgató
gép

Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számlára bankjegyet fizessen be, valamint lehetõséget biztosít fizetési
számla terhére történõ bankjegyfelvételre is. A gép vizsgálja az ügyfél által
behelyezett bankjegyek valódiságát és forgalomképességét, biztosítja a valódinak
minõsített bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához, illetve a
kiadott bankjegyek ellenértékének terheléséhez szükséges adatokat, továbbá a
hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem egyértelmûen valódi forintbankjegy
és az ügyfél adatainak összekapcsolását és visszakereshetõségét. A gép a
bankjegyfelvételhez a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi és
forgalomképes forintbankjegyeket is felhasznál(hat)ja.

3 Kombinált bankjegy
be- és kifizetõ gép

Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számlára bankjegyet fizessen be, illetve fizetési számla terhére bankjegyet
vegyen fel. A gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett bankjegyek valódiságát,
biztosítja a valódinak minõsített bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való
jóváírásához szükséges adatokat, továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott
nem egyértelmûen valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak összekapcsolását
és visszakereshetõségét. A gép a bankjegyfelvételhez nem használja fel a más
ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi (és forgalomképes) bankjegyeket.
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára való
alkalmasság nem elvárt.
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Megnevezés Funkció

4 Bankjegy-kifizetõ gép Az ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával
fizetési számla terhére bankjegyet vegyen fel. A gép vizsgálja az
üzemeltetõ/felhasználó által behelyezett bankjegyek valódiságát és
forgalomképességét, továbbá biztosítja a kiadott valódi és forgalomképes
bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való terheléséhez szükséges adatokat.

2. A bankjegyvizsgáló gépek mûködésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó

és a 2.2.1. pontban foglalt táblázat vonatkozásában az egyéb gazdasági szereplõ ehhez kapcsolódó teendõi

2.1. Alkalmazott által mûködtetett gépek

2.1.1. Az alkalmazott által mûködtetett gépekre vonatkozó általános szabályok

Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

A Nem forintbankjegyként
azonosított tárgy,
hamisgyanús forintbankjegy
vagy
nem egyértelmûen valódinak
minõsülõ forintbankjegy

Nem forintbankjegyként
azonosítja a bankjegyvizsgáló
gép az adott tárgyat különösen
az alábbi okok miatt:
– nem forintbankjegy (pl.
külföldi bankjegy, csekk),
– forintbankjegyhez hasonlító
tárgy (pl. üres papír, kézzel
rajzolt forintbankjegy, elválasztó
kártya),
– hibás kép vagy formátum,
– nagy szamárfülek vagy
hiányzó darabok,
– feltöltési vagy szállítási hiba
(pl. két forintbankjegy kerül be
egyszerre).
Hamisgyanúsként, vagy nem
egyértelmûen valódiként
azonosítja a bankjegyvizsgáló
gép a forintbankjegyet az alábbi
okok miatt:
– a kép és a formátum
azonosított, de a valódiságot
bizonyító egy vagy több elem
hiányzik, vagy azok minõsége
egyértelmûen a
toleranciaszinten kívülre esik,
– a kép és a formátum
azonosított, de minõségbeli,
illetve toleranciaszintbeli
eltérések miatt nem az összes
valódiságot igazoló elem
azonosított (többnyire sérült
vagy szennyezett bankjegy).

A bankjegyvizsgáló gép által
nem forintbankjegyként
azonosított tárgy
szemrevételezendõ az
alkalmazott által, és külön
választandó a hamisgyanús
forintbankjegyektõl.
Az alkalmazott által
forintbankjegyként azonosított
bankjegy legalább egy
alkalommal a bankjegyvizsgáló
géppel ismételten
megvizsgálandó (amennyiben
szükséges, a gyûrõdések,
hajtások, szamárfülek kisimítását
vagy egyéb, a gépi felismerést
elõsegítõ teendõk elvégzését
követõen). A bankjegyvizsgáló
gép által az ismételt
vizsgálat(ok) során is ebbe a
kategóriába sorolt valódi
forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, az MNB részére
átadandó, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.
A bankjegyvizsgáló gép által
hamisgyanúsként vagy nem
egyértelmûen valódiként
azonosított forintbankjegy a
14. § (3) bekezdése szerint
megvizsgálandó, és az e
vizsgálat alapján is
hamisgyanúsnak minõsített
forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, továbbá – a 14. §
(3) bekezdése szerinti
jegyzõkönyvvel, a felleléstõl
számított 20 munkanapon belül
– átadandó vagy megküldendõ
az MNB-nek.

B1 Valódi és forgalomképes
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiság- és
forgalomképességi vizsgálat
pozitív eredménnyel járt.

A forintbankjegy
visszaforgatható, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.
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Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

B2 Valódi, de forgalomképtelen
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiságvizsgálat
pozitív, de a forgalomképességi
vizsgálat negatív eredménnyel
járt.

A forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, az MNB részére
átadandó, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.

2.1.2. Az alkalmazott által mûködtetett egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések

2.1.2.1. A kettõ lerakóval felszerelt bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot

ugyanazon áthaladáskor kell elvégeznie, és a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B1 kategóriájú minden

forintbankjegyet az egyik lerakóba, míg a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A és B2 kategóriájú

forintbankjegyeket egy különálló (második) – a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B1 kategóriájú

forintbankjegyekkel fizikailag semmiféle módon nem érintkezõ – lerakóba kell válogatnia. A gép második lerakójában

található forintbankjegyeken a gépi ellenõrzést ismét le kell futtatni. A második áthaladás közben a gépnek a

hamisgyanús forintbankjegyeket – külön lerakóba történõ válogatással – el kell választania a 2.1.1. pontban foglalt

táblázat szerinti B2 kategóriájú forintbankjegyektõl.

2.1.2.2. A bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek nem kell különbséget tennie a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B1 és B2

kategóriájú forintbankjegyek között.

2.1.2.3. Az egy lerakóval felszerelt bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú

forintbankjegy észlelésekor a feldolgozást le kell állítania, és az említett kategóriába tartozó forintbankjegyet olyan

helyzetben kell tartania, amely megakadályozza a fizikai érintkezést a valódinak minõsített forintbankjegyekkel. A

gépnek a valódiságvizsgálat eredményét a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú minden egyes

forintbankjegy tekintetében meg kell jelenítenie a kijelzõn. A gépnek a feldolgozás leállásakor ellenõriznie kell a 2.1.1.

pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú forintbankjegy jelenlétét, és a feldolgozás csak azt követõen indulhat

újra, ha a kezelõ az említett kategóriájú forintbankjegyet fizikailag eltávolította. A kezelõ a feldolgozási üzemmód

minden egyes leállásakor legfeljebb egy darab, a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú

forintbankjegyhez férhet hozzá.

2.2. Ügyfél által kezelt gépek

2.2.1. Az ügyfél által kezelt gépekre vonatkozó általános szabályok

Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

1 Nem forintbankjegyként
azonosított tárgy

Nem forintbankjegyként azonosítja
a bankjegyvizsgáló gép az adott
tárgyat különösen az alábbi okok
miatt:
– nem forintbankjegy (pl. külföldi
bankjegy),
– forintbankjegyszerû tárgy (pl.
kézzel rajzolt forintbankjegy,
elválasztó kártya),
– hibás kép és formátum,
– nagy szamárfülek vagy hiányzó
darabok,
– feltöltési vagy szállítási hiba (pl.
két forintbankjegy kerül be
egyszerre).

A nem forintbankjegyként
azonosított tárgy az ügyfélnek
visszaadandó.
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Kategória Osztály Tulajdonságok Teendõk

2 Hamisgyanús
forintbankjegy

A kép és a formátum azonosított, de
a valódiságot bizonyító egy vagy
több elem hiányzik, vagy azok
minõsége egyértelmûen a
toleranciaszinten kívül esik.

A hamisgyanúsként azonosított
forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, a 14. § (2), illetve
(3) bekezdése szerint
valódiságvizsgálatra átadandó,
illetve megvizsgálandó, és az e
vizsgálat alapján is hamisgyanúsnak
minõsített forintbankjegy – a 14. §
(2), illetve (3) bekezdése szerinti
jegyzõkönyvvel, az ügyfél által
kezelt gépbe való befizetéstõl
számított 20 munkanapon belül –
átadandó vagy megküldendõ az
MNB-nek. Az összeg a
számlatulajdonos részére nem
írható jóvá.

3 Nem egyértelmûen valódi
forintbankjegy

A kép és a formátum azonosított, de
nem az összes, valódiságot
bizonyító elem azonosított
minõségbeli, illetve
toleranciaszintbeli eltérések miatt.
Többnyire sérült vagy szennyezett
forintbankjegy.

A nem egyértelmûen valódiként
azonosított forintbankjegy
– az ügyfélnek visszaadható, vagy
– visszatartható.
Visszatartás esetén a nem
egyértelmûen valódi forintbankjegy
a 14. § (2), illetve (3) bekezdése
szerint valódiságvizsgálatra
átadandó, illetve megvizsgálandó,
és az e vizsgálat alapján
– valódinak minõsített
forintbankjegy visszaforgatásra nem
használható, forgalomképtelenként
kezelendõ,
– hamisgyanúsnak minõsített
forintbankjegy – a 14. § (2), illetve
(3) bekezdése szerinti
jegyzõkönyvvel, az ügyfél által
kezelt gépbe való befizetéstõl
számított 20 munkanapon belül –
átadandó vagy megküldendõ az
MNB-nek.
Visszatartás esetén az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírható, a gép üzemeltetõjének
üzleti döntése szerint (a
befizetéskor azonnal, vagy a
valódiságvizsgálatot követõen).

4a Valódi és forgalomképes
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiság- és
forgalomképességi vizsgálat pozitív
eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra
felhasználható, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.

4b Valódi, de
forgalomképtelen
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiságvizsgálat pozitív,
de a fogalomképességi vizsgálat
negatív eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra
nem használható fel, az MNB
részére átadandó, az összeg a
számlatulajdonos részére
jóváírandó.
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2.2.2. Az ügyfél által kezelt egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések

2.2.2.1. Amennyiben az ügyfél által kezelt gép nem képes a nem egyértelmûen valódi forintbankjegyek fizikai elkülönítésére,

az ilyen bankjegyeket valamely másik – a 2.2.1. pontban foglalt táblázat szerinti 4a kategórián kívüli – kategóriába kell

sorolnia.

2.2.2.2. A bankjegybefizetésre alkalmas gépnek és a kombinált bankjegy be- és kifizetõ gépnek nem kell különbséget tennie a

2.2.1. pontban foglalt táblázat szerinti 4a és 4b kategóriába sorolt forintbankjegyek között.

3. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A bankjegyvizsgáló gép MNB általi bevizsgálása és az MNB jegyzékbe való felvétele iránti igény

bejelentése

1. Az igényt bejelentõjére
– gyártó, forgalmazó, üzemeltetõ* –
vonatkozó adatok

Név:

Székhely:

Levelezési cím:

Elektronikus levél (e-mail) cím:

Honlap cím:

2. A kapcsolattartásra kijelölt
képviselõ adatai

Név:

Távközlési úton való elérhetõség
(telefonszám elõhívószámmal
együtt):

Elektronikus levél (e-mail) cím:

3. A bevizsgálandó bankjegyvizsgáló
gép adatai

A gép funkciója*: Alkalmazott által mûködtetett
– bankjegyfeldolgozó és -válogató
gép
– bankjegy-valódiságvizsgáló gép
– pénztárosok kiszolgálására alkalmas
bankjegyfeldolgozó és -válogató gép
– pénztárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló
gép
Ügyfél által kezelt
– bankjegybefizetésre alkalmas gép
– bankjegy-visszaforgató gép
– kombinált bankjegy be- és kifizetõ
gép
– bankjegy-kifizetõ gép

A gép származási helye (ha nem
EU-tagállam):

A gép típusa:

A hardver verziója:

A szoftver verziója:

* aláhúzással jelölendõ.

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

...........................................................
cégszerû aláírás
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4. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A hamisgyanús bankjegyre vonatkozó jegyzõkönyv tartalmi elemei

1. A hamisgyanús bankjegyre vonatkozó jegyzõkönyvnek – a 2–4. pontban foglalt eltéréssel – a következõ adatokat kell

tartalmaznia:

a) a bankjegy adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám, sorszám),

b) a bankjegy befizetõjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím, azonosító

okmány megnevezése és száma; jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnél: a jogi

személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, székhelye, a képviseletében eljáró

természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),

c) a bankjegy fellelésének helye és idõpontja,

d) a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,

e) a befizetõ (birtokos) nyilatkozata a bankjegy eredetérõl,

f) a befizetõ (birtokos) aláírása,

g) a jegyzõkönyvet felvevõ pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,

h) a jegyzõkönyv felvételének helye, idõpontja, kiállítóinak aláírása, valamint

i) a jegyzõkönyv sorszáma.

2. A pénzfeldolgozó az 1. pont szerinti jegyzõkönyvet azzal az eltéréssel készíti el, hogy az e) és f) pontban meghatározott

adatokat nem, a b) pontban meghatározott adatoknál a megbízójának, valamint a megbízó érintett telephelyének

adatait tünteti fel.

3. Amennyiben a bankjegy befizetõje (birtokosa) az 1. pont szerinti adatok valamelyikét felhívás ellenére sem közli, ezt a

körülményt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

4. Az ügyfél által kezelt gépbõl származó hamisgyanús bankjegyre vonatkozó 1. pont szerinti jegyzõkönyvet az 1. e) és

f) pontban meghatározott adatok nélkül kell elkészíteni.

5. melléklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok listája

Fiók címe
Átlagos napi forint kifizetési forgalom

Irányítószám Város Utca Házszám Telefonszám

1

2

[…]

Az adatok beküldésének módja: postai úton (címzett: Magyar Nemzeti Bank Készpénzlogisztika, 1850 Budapest)
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelete
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 60. §

(2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az MNB tv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) az MNB által kibocsátott, forgalomban lévõ, továbbá a forgalomból bevont, de törvényes fizetõeszközre még

átváltható forintérmék (a továbbiakban: forintérme), valamint

b) a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, az 5–9. § tekintetében

– az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i

1338/2001/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) nem szabályozott kérdésekben –

a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény által kibocsátott, forgalomban lévõ, továbbá a forgalomból

bevont, de törvényes fizetõeszközre még átváltható külföldi érmék (a továbbiakban: külföldi érme)

[a továbbiakban az a) és b) pont alatti érmék együtt: érme] feldolgozására, forgalmazására, valamint hamisítás

elleni védelmére.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. átváltási határnap: azon – az MNB 2004. május 1. elõtt közzétett hirdetményében (a továbbiakban: MNB hirdetmény)

vagy az MNB tv. 31. § (3) bekezdésében foglalt határidõk figyelembevételével, illetve a pénzkibocsátásra jogosult

külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, ameddig a forgalomból

bevont érme törvényes fizetõeszközre átváltható;

2. bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi

intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – idõpont, amikortól a forgalomból bevont

érme elveszti törvényes fizetõeszköz jellegét;

3. érme-visszaforgatás: a készpénzforgalmazás keretében teljesített

a) érmekifizetés,

b) érmekiadás,

c) érmeátadás;

4. érmevizsgáló gép: olyan gép, amelyet a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az érmék valódiságának, illetve

forgalomképességének – a gép mûködtetõjének beavatkozása nélküli – ellenõrzésére mûködtet;

5. forgalomból bevont érme: törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ, MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben,

illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként

meghatározott érme;

6. forgalomképes érme: olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

a) forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,

b) külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján érme-visszaforgatásra alkalmas;

7. forgalomképtelen érme:

a) a forgalomból bevont valódi érme,

b) olyan, törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, valódi

ba) forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,

bb) külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései

alapján érme-visszaforgatásra nem alkalmas;

8. hamis érme: a valódi érme technikai jellemzõinek (pl. anyagának, méretének, súlyának) vagy címletértékének

felhasználásával, illetve a valódi érme képének utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített

hamisítvány;
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9. hamisgyanús érme: olyan – akár törvényes fizetõeszköznek minõsülõ, akár már forgalomból bevont – érme, amelynek

valódiságát illetõen – a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó által a 4. § (1) és (2) bekezdése, illetve az 5. § szerint

elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;

10. készpénzforgalmazás:

a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:

aa) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,

ab) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

bankjegyátadás, ideértve a bankjegykiadásra, illetve -befizetésre fizikailag alkalmas berendezés

feltöltését is,

ac) a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,

ad) bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,

ae) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintbankjegyek

címletváltása,

af) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintbankjegy átváltása;

b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi mûveletek:

ba) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,

bb) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követõen – a megbízó rendelkezése szerint – teljesített

érmeátadás, ideértve az érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas berendezés feltöltését,

bc) a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,

bd) érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,

be) a forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintérmék címletváltása,

bf) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhetõ és sérült forintérme átváltása;

11. pénzfeldolgozás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)

2. számú melléklet I. 8. pontjában meghatározott tevékenység;

12. pénzfeldolgozó: a Hpt. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végzõ szervezet;

13. pénzforgalmazó:

a) a Hpt. 5. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyû hitelintézet magyarországi fióktelepét

is (a továbbiakban együtt: hitelintézet),

b) a Hpt. 6/A. § (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi intézmény,

c) a Hpt. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítõ,

d) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 3. § 38. pontja szerinti Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény

(a továbbiakban: posta), valamint

e) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást

nyújtó postai szolgáltató;

14. törvényes fizetõeszköz: az MNB tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi

aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott érme;

15. ügyfél: a készpénzforgalmazás keretében a pénzfeldolgozó vagy a pénzforgalmazó szolgáltatását igénybe vevõ

természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.

3. Az érmék forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követõen forgathatja vissza

az érméket, ha azok valódiságát és forgalomképességét teljes körûen vagy mintavétellel megvizsgálta, és azokat

valódinak és forgalomképesnek minõsítette.

(2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni

a) az MNB-tõl átvett forintérme vonatkozásában,

b) az eurót törvényes fizetõeszközként bevezetõ tagállam nemzeti központi bankjától átvett euroérme

vonatkozásában,

c) a b) pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytõl átvett külföldi érme

vonatkozásában, valamint

d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon érme vonatkozásában, amelynek valódiság- és

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó

da) forintérme esetén a 4. §-ban
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db) euroérme esetén az 5. §-ban,

dc) a db) alpontban nem szabályozott külföldi érme esetén az 5. § (2) és (3) bekezdésében

foglaltak szerint már igazoltan elvégezte.

4. § (1) A forintérme valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát érmevizsgáló géppel vagy kézi ellenõrzéssel kell elvégezni.

(2) A forintérme valódiságvizsgálatát a kibocsátásáról rendelkezõ MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben,

valamint az MNB-nek az adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével,

forgalomképességi vizsgálatát az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

(3) Teljes körûen kell megvizsgálni az ötvenforintos és annál magasabb címletû forintérmék valódiságát és

forgalomképességét.

(4) Mintavétellel is elegendõ megvizsgálni az ötvenforintosnál alacsonyabb címletû forintérmék valódiságát és

forgalomképességét azzal, hogy a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot a pénzforgalmazó által évente

kifizetett, illetve a pénzfeldolgozó által évente feldolgozott forintérmék címletenkénti mennyiségének legalább

10%-a tekintetében el kell végezni.

5. § (1) Az euroérme valódiság-vizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott külföldi érme valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát, valamint az

euroérme forgalomképességi vizsgálatát érmevizsgáló géppel vagy kézi ellenõrzéssel kell elvégezni.

(3) A külföldi érme tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a kibocsátó ilyen irányú

rendelkezéseihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplõ leíráshoz, illetve az ilyen leírás alapján – az

erre szakosodott információszolgáltató szervezet által – az érmékrõl készített kiadványokban foglaltakhoz.

4. A hamisgyanús érme kezelésére vonatkozó elõírások

6. § (1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet – a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel – az érme valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles az érmét a fellelést követõen szakértõi

vizsgálat céljából a hitelintézetnek, a postának vagy az MNB-nek átadni. A hitelintézet és a posta köteles az érmét

átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített érmét – az átvételre vonatkozó

jegyzõkönyvvel, az átvételtõl számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

(2) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt és az általa

elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak minõsített érmét – az átvételre vonatkozó jegyzõkönyvvel,

a felleléstõl számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jegyzõkönyv tartalmi elemeit a 2. melléklet határozza meg.

7. § (1) A hamisgyanús érme szakértõi vizsgálatát az MNB végzi.

(2) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis érme ellenértékének megtérítése sem az azt fellelõ vagy szakértõi vizsgálat

céljából továbbító pénzfeldolgozótól, illetve pénzforgalmazótól, sem az MNB-tõl nem igényelhetõ.

(3) Az MNB a szakértõi vizsgálat eredményérõl a vizsgálat kezdeményezõjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját

értesíti, és a szakértõi vizsgálat szerint valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi külföldi érmét – a szakértõi

vizsgálat eredményérõl szóló értesítéssel egyidejûleg – visszajuttatja a szakértõi vizsgálat kezdeményezõjének vagy

annak MNB-nél eljárt megbízottjának.

(4) A hamis érme õrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az MNB végzi.

(5) Az MNB a pénzhamisítás megelõzése és felderítése érdekében együttmûködik a bûnüldözõ szervekkel, és kérésükre

– a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és az

MNB tv. 31/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

8. § (1) A pénzfeldolgozó a 7. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi

külföldi érmét a megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában a (2) bekezdés szerinti

határidõn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

(2) A pénzforgalmazó a 7. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi

külföldi érmét – annak kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – köteles az érme befizetõjének (birtokosának)

átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.
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(3) Az MNB szakértõi vizsgálata szerint hamis érme esetén a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az MNB szakértõi

vizsgálatának eredményérõl köteles – az errõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül – az érme

befizetõjét (birtokosát) értesíteni.

(4) A hitelintézet és a posta a 6. § (1) bekezdése alapján átvett, de általa valódinak minõsített érmét köteles

forgalomképtelennek minõsíteni, és annak ellenértékét köteles az általa elvégzett vizsgálatot követõ 10 munkanapon

belül az érme befizetõjének (birtokosának) átadni, megküldeni vagy köteles vele elszámolni.

5. Az MNB-nek az euroérmék hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatai

9. § Az MNB az euroérmék hamisítás elleni védelme érdekében ellátja

a) a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001. november 8-i

EKB/2001/11 európai központi banki határozat szerinti nemzeti készpénzszakértõi központi,

b) a Tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésében az euroérmékre vonatkozóan meghatározott, valamint

c) a Tanácsi rendelet 5. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti nemzeti érmeszakértõi központi

feladatokat.

6. A forgalomképes és a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen forintérmék

címletváltásának szabályai

10. § (1) A hitelintézet és a posta a forgalomképes, valamint a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ forgalomképtelen

forintérmékbõl egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletû forgalomképes forintérmére,

illetve forintbankjegyre átváltani.

(2) A hitelintézet és a posta címletváltás keretében nem köteles átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott,

átlyukasztott, esztergált) forintérmét, valamint azt a forintérmét, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem

állapítható meg egyértelmûen. A nem egyértelmûen valódi forintérme tekintetében a hitelintézet és a posta köteles

valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minõsített forintérmét a 6. § (2) bekezdésben foglaltaknak

megfelelõen az MNB-nek átadni vagy megküldeni.

11. § (1) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltásért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke – ideértve

az átváltással összefüggésben egyéb címeken esetleg felszámítandó külön díjakat is – az átváltott forintérme

névértékének 10%-a.

(2) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást a nála vezetetett fizetési számla meglétéhez, illetve az általa

nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(3) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjai számát korlátozhatja. A fõvárosban,

illetve az adott megyében fiókkal rendelkezõ hitelintézetnek és postának azonban biztosítania kell, hogy a fõvárosban,

illetve az adott megyében – elsõsorban a megyeszékhelyen – legalább 1-1 fiókja ténylegesen végezze a 10. § szerinti

címletváltást.

12. § (1) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjában jól látható helyen, hirdetményben

köteles közzétenni a címletváltás ügyfél általi igénybevételének feltételeit és díját.

(2) A hitelintézet és a posta a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen nem végzõ fiókjában jól látható helyen,

hirdetményben köteles közzétenni a címletváltást ténylegesen végzõ legközelebbi fiókjának címét, valamint az

(1) bekezdésben meghatározott információkat.

(3) A hitelintézet és a posta internetes honlap mûködtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhetõ

módon elérhetõvé tenni a 10. § szerinti címletváltást ténylegesen végzõ fiókjainak listáját, valamint az (1) bekezdésben

meghatározott információkat.

7. A pénzfeldolgozóra vonatkozó speciális elõírások

13. § A pénzfeldolgozó a Hpt. 19/B. § f) pontjában elõírt belsõ ügyviteli szabályzatot az e rendeletben foglaltak

figyelembevételével köteles kidolgozni.

4760 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám



8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.

15. § (1) E rendelet 9. § a) pontja – az MNB tv. 31/A. § (1) bekezdésével, továbbá a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról,

valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 17. §

a) pontjával együtt – a hamispénz-figyelõ rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeirõl szóló, 2001.

november 8-i EKB/2001/11 európai központi banki határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 5. § (1) és (3) bekezdése,

6–8. §-a, valamint 9. § b) és c) pontja – az MNB tv. 29.–29/D. §-ával és 31/A. § (2)–(4) bekezdésével, valamint

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai

feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdésével, 3. § (2) bekezdés b) pontjával, 3. § (2) bekezdés

d) pont db) alpontjával, 3. § (4) bekezdésével, 7. §-ával, 14–16. §-ával, valamint 17. § b) és c) pontjával együtt –

1. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i

1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,

2. az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet

hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történõ kiterjesztésérõl szóló, 2001. június 28-i

1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

16. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekrõl folytatott

konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés elsõ, második és harmadik

francia bekezdése szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

17. § Hatályát veszti az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai

feladatokról szóló 3/2009. (I. 23.) MNB rendelet.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A forintérmék forgalomképességi vizsgálatának részletes szempontjai

1. Érme-visszaforgatásra alkalmas az a forintérme, amely

a) mechanikai hibáktól mentes,

b) külsõ felületének állapota lehetõvé teszi a névérték és az érmekép felismerését.

2. Érme-visszaforgatásra nem alkalmas az a forintérme, amely

a) nehezen felismerhetõ,

b) sérült.

3. Nehezen felismerhetõnek minõsül az a forintérme, amely megkopott, jelentõsen elszínezõdött, illetve a külsõ

felületének állapota nem teszi lehetõvé a névérték vagy az érmekép felismerését (pl. korrodált forintérme).

4. Sérültnek minõsül az a forintérme, amely eredeti alakját elveszítette.

2. melléklet a 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez

A hamisgyanús érmére vonatkozó jegyzõkönyv tartalmi elemei

1. A hamisgyanús érmére vonatkozó jegyzõkönyvnek – a 2. és 3. pontban foglalt eltéréssel – a következõ adatokat kell

tartalmaznia:

a) az érme adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám),
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b) az érme befizetõjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím, azonosító

okmány megnevezése és száma, jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnél: a jogi

személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, székhelye, a képviseletében eljáró

természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),

c) az érme fellelésének helye és idõpontja,

d) a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,

e) a befizetõ (birtokos) nyilatkozata az érme eredetérõl,

f) a befizetõ (birtokos) aláírása,

g) a jegyzõkönyvet felvevõ pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,

h) a jegyzõkönyv felvételének helye, idõpontja, kiállítóinak aláírása, valamint

i) a jegyzõkönyv sorszáma.

2. A pénzfeldolgozó az 1. pont szerinti jegyzõkönyvet azzal az eltéréssel készíti el, hogy az e) és f) pontban meghatározott

adatokat nem, a b) pontban meghatározott adatoknál a megbízójának, valamint a megbízó érintett telephelyének

adatait tünteti fel.

3. Amennyiben az érme befizetõje (birtokosa) az 1. pont szerinti adatok valamelyikét felhívás ellenére sem közli, ezt

a körülményt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

A Kormány 1271/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Eszközkezelõ felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzeti Eszközkezelõ felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja helyébe a következõ

alpont lép:

(A Kormány felhívja)

„a) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzák ki a Nemzeti Eszközkezelõ

Társaság mûködésével kapcsolatos feltételeket, ennek keretében tegyenek – szükség esetén jogszabályalkotásra

irányuló – javaslatot a Kormánynak

aa) a kényszerértékesítésre kiválasztott lakások Nemzeti Eszközkezelõ Társaság általi megvásárlása során

alkalmazandó vételi ár olyan mértékére, amely a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított

hitelfedezeti értékbecslés aktualizált eredményéhez igazodik,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal
ab) – a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával – a kényszerértékesítésre kiválasztott lakások

Nemzeti Eszközkezelõ Társaság általi megvásárlásának a bírósági végrehajtás és a bírósági végrehajtáson

kívüli értékesítés szabályainak – figyelemmel azok tervezett módosításaira is – összehangolására, és

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.
ac) – a belügyminiszter bevonásával – a Szociális Családiház-építési program és a Nemzeti Eszközkezelõ

Társaság mûködése közötti kapcsolódási pontok azonosítására;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Szociális Családiház-építési Programról

1. A Kormány a devizahitelesek megsegítése érdekében

1.1. Szociális Családiház-építési Program megvalósítását hirdeti meg,

a) amely családmérettõl függõ, differenciált alapterületû családi házak építésébõl áll,

b) amely alapvetõen 1000 m2 területû telkeken házikerti növénytermesztésre biztosít lehetõséget,

c) amely teljes, korszerû és energiatakarékos közmûellátást valósít meg,

d) amely alacsony rezsiköltséggel mûködtethetõ, energiahatékony technológiákkal valósul meg,

e) amely közfoglalkoztatás és saját munka igénybevételét is lehetõvé teszi, valamint

f) amelynek részeként felkéri a karitatív szervezeteket, hogy szükség szerint mentorálással segítsék a családok

önfenntartóvá válását;

1.2. rögzíti, hogy a Szociális Családiház-építési Program azokra a településekre terjed ki, ahol

a) a település környezetében nincs üresen álló, használt, az építési költségnél alacsonyabb áron megvásárolható

lakás,

b) a helyi önkormányzat biztosít az 1. pontban rögzített feltételeknek megfelelõ, beépítésre szánt területet, legalább

80 épületet tartalmazó modulokban megvalósítható jelleggel;

1.3. kezdeményezi Ócsa területén szociális lakásépítés megvalósítását, amelynek

a) helyszíne: Ócsa, összesen minimum 66 hektáron

aa) minimum 50 hektár lakóterület,

ab) minimum 12 hektár közlekedési terület,

ac) minimum 3 hektár intézményterület,

ad) minimum 1 hektár zöldterület,

b) elemei:

ba) építendõ lakások: 80–100 db 40 m2-es,

200–220 db 50 m2-es,

80–100 db 60 m2-es,

35–55 db 70 m2-es,

20–25 db 80 m2-es

(az I. ütem 80 lakásra, a tényleges igényeknek megfelelõen összesen 500 lakásra tervezve),

bb) intézmények: általános iskola bõvítés, fejlesztés,

óvoda, bölcsõde,

szolgáltató központ,

bc) burkolt gyûjtõút, makadám feltáró utak,

bd) közvilágítás, elektromos hálózat,

be) ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna,

bf) fûtés: fa vagy megújuló energia,

c) kezdete: 2011. augusztus

d) beruházója (építtetõje): a Belügyminisztérium,

e) beruházás-lebonyolítója és építési mûszaki ellenõre: BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és

Közbeszerzési Zrt.;

1.4. felhívja a belügyminisztert, hogy a BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

útján készítse elõ és bonyolítsa le Ócsa területén a szociális lakásépítési beruházás közbeszerzését

építészeti-mûszaki tervezésre és építõipari kivitelezésre;

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: folyamatos

1.5. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon – az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi

LXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének figyelembevételével – a szükséges településrendezési eszközök

elkészítésérõl és jóváhagyásáról;

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2011. szeptember 15.
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1.6. felhívja a belügyminisztert, hogy a rendelkezésre álló források terhére közfoglalkoztatás szervezésével támogassa

a kivitelezési munkálatokat;

Felelõs: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

1.7. felhívja a belügyminisztert, hogy mérje fel az önkormányzatok tulajdonában lévõ bérlakás-állományt;

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2011. augusztus 15.

1.8. felhívja a belügyminisztert, hogy az önkormányzati szövetségeken keresztül hívja fel az önkormányzatok

figyelmét, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék elõ az érintett hitelesek lakhatási problémáinak

megoldását;

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: azonnal

1.9. a mûvelési ág változás átvezetése céljából építési beruházási célterületté nyilvánítja Ócsa településen a 0128,

0142, 0141, 0140, 0138, 0131, 0137, 0130, 0129/2 hrsz.-ú földrészletek teljes területét;

1.10. egyetért azzal, hogy a devizakárosultakkal kötendõ bérleti szerzõdésben mind a pénzügyi, mind a társadalmi

beilleszkedési feltételeket (közüzemi díjak fizetése, közfoglalkoztatásban való részvétel, együttélési szabályok

betartása) érvényre kell juttatni.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 28/2011. (IX. 2.) NGM utasítása
az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

1. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § d) pontjában és 73. §

(1) bekezdésében foglaltak alapján az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság Szervezeti és Mûködési

Szabályzatát jelen utasítás Mellékleteként adom ki.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

2/2010. (VII. 9.) NGM utasítás.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter
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Melléklet a 28/2011. (IX. 2.) NGM utasításhoz

Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság jogállása és alapadatai

1. § (1) Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság (a továbbiakban: Fõigazgatóság) az államháztartásért felelõs

miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. A Fõigazgatóság önállóan mûködõ központi költségvetési szerv.

(2) A Fõigazgatóság alapadatai a következõk:

a) megnevezése: Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság;

b) megnevezésének hivatalos rövidítése: EUTAF;

c) angol megnevezése: Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF);

d) német megnevezése: Hauptdirektion für Audit von Europäischen Subventionen (HDAES);

e) francia megnevezése: Direction Générale pour l’Audit des Fonds Européens (DGAFE);

f) székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.;

g) adószáma: 15775357-2-43;

h) statisztikai számjele: 15775357-8411-312-01;

i) számlaszáma: 10032000-00293187-00000000;

j) számlavezetõje: Magyar Államkincstár;

k) alapító szerve: a Magyar Köztársaság Kormánya;

l) alapítás dátuma: 2010. július 1.;

m) létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010.

(VI. 30.) Korm. rendelet;

n) alapító okiratának kelte: 2010. július 1.;

o) alapító okiratának száma: 8637/2010.;

p) törzskönyvi azonosító száma: 775355;

q) besorolása: a tevékenység jellege alapján: központi költségvetési szerv; a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója

szerint: önállóan mûködõ költségvetési szerv;

r) az állami feladatként ellátandó alaptevékenységek körét az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról

szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet és az alapító okirat határozza meg; a feladat ágazati azonosítójának

megnevezése:

ra) költségvetési szakágazati rend alapján: 841102 Kormány, kormánybizottságok, Miniszterelnöki Hivatal

tevékenysége,

rb) az államháztartási szakfeladatok rendje alapján: 841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzés;

s) az alapfeladatok ellátásának forrásai: a központi költségvetési támogatás, az államháztartás más alrendszereibõl

származó források, a rendelkezésre álló kincstári vagyon, egyéb kiegészítõ források;

t) a Fõigazgatóság kisegítõ, kiegészítõ és vállalkozási tevékenységet nem folytat; a Fõigazgatóság nem alanya az

áfának.

A Fõigazgatóság szervezete

2. § A Fõigazgatóság igazgatóságokra és fõigazgatói titkárságra, az igazgatóság osztályokra tagozódik.

3. § (1) A Fõigazgatóság szervezeti felépítését, irányítási rendjét, a szervezeti egységek megnevezését és létszámát az

1. függelék tartalmazza.

(2) A szervezeti egységek feladatait a 2. függelék tartalmazza.
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II. Fejezet

A FÕIGAZGATÓSÁG VEZETÕI

A fõigazgató

4. § (1) A Fõigazgatóságot a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a fõigazgató vezeti.

A fõigazgató e tevékenységeinek ellátásáért az államháztartásért felelõs miniszternek felelõsséggel tartozik.

A fõigazgató feladat- és hatáskörében eljárva a közjogi szervezetszabályozó eszközök körében utasításokat,

szabályzatokat ad ki, illetve egyéb intézkedést ír elõ.

(2) A fõigazgató feladat- és hatáskörei elsõsorban a következõk:

a) irányítja és felügyeli a Fõigazgatóság tevékenységét;

b) ellátja a Fõigazgatóságról szóló kormányrendelet szerinti Ellenõrzési Hatóság vezetõjének feladat- és hatáskörét;

c) az államháztartásért felelõs miniszter útján a Kormány elé terjeszti a kormánydöntést igénylõ elõterjesztéseket;

d) a Fõigazgatóság tevékenységével kapcsolatos bármely ügyben képviseli a Fõigazgatóságot;

e) irányítja a Fõigazgatóság nemzetközi kapcsolatait;

f) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt és saját hatáskörében fenntartott ügyekben.

(3) A fõigazgató a Fõigazgatóság vezetése során elsõsorban a következõ feladat- és hatásköröket gyakorolja:

a) közvetlenül irányítja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetõinek tevékenységét, ellenõrzi az

irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak végrehajtását, beszámoltatja ezek vezetõit, és

meghatározza a tevékenységük irányát;

b) kialakítja, mûködteti és fejleszti a Fõigazgatóság belsõ kontrollrendszerét;

c) gyakorolja a Fõigazgatóság alkalmazottjai felett – az átruházott munkáltatói jogkörök kivételével – a munkáltatói

jogokat;

d) ellátja a Fõigazgatóság jogi képviseletét az illetékes szervek elõtt;

e) a Fõigazgatóság ellenõrzési tevékenysége során feltárt közbeszerzési jogsértések esetén kezdeményezi a

Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból történõ eljárását;

f) ellátja a Fõigazgatóság adatfelelõsi és adatvédelmi feladatait, biztosítja az adatok közzétételére vonatkozó

rendelkezések végrehajtását;

g) ellátja a közérdekû bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat;

h) kapcsolatot tart az OLAF Koordinációs Irodával.

(4) A fõigazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén a fõigazgató-helyettes helyettesíti. A fõigazgató és

fõigazgató-helyettes egyidejû távolléte vagy akadályoztatása esetén a fõigazgatót a kijelölt igazgató helyettesíti.

A fõigazgató-helyettes

5. § (1) A fõigazgató-helyettes a fõigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén, illetve meghatalmazás alapján a

fõigazgató teljes jogkörû helyettese.

(2) A fõigazgató-helyettes a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen irányítja az irányítása alá

tartozó szervezeti egység szakmai munkáját, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Felelõs a feladatkörébe

utalt feladatok ellátásáért, igazgatóság vezetésére megbízást kaphat. A fõigazgató-helyettes tevékenységét a

fõigazgató irányítja, hatáskörének gyakorlásáért a fõigazgatónak felelõsséggel tartozik.

(3) A fõigazgató-helyettes feladat- és hatáskörei elsõsorban a következõk:

a) felügyeli az irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását;

b) gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkájának megszervezésérõl, ennek keretében irányítja

és ellenõrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint a fõigazgatói utasításokban,

döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges

intézkedéseket;

c) közvetlenül irányítja az irányítása alatt mûködõ szervezeti egység vezetõinek tevékenységét, ellenõrzi az

irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetõit, és

meghatározza a tevékenységük irányát;

d) feladatkörében utasítási joga van, irányítást gyakorol;
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e) gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat;

f) vezeti a Fõigazgatói Tanácsadó Testületet;

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a fõigazgató állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

(4) A fõigazgató-helyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.

Az igazgató

6. § (1) Az igazgató a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen – a fõigazgatótól kapott utasítás és

iránymutatás alapján – vezeti az igazgatóság munkáját, és felelõs az igazgatóság feladatainak ellátásáért.

(2) Az igazgató dönt az igazgatóság feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, a jelen szabályzat vagy a

fõigazgató eltérõen nem rendelkezik.

(3) Az igazgató felelõs az igazgatóság tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes

munkavégzéshez szükséges tájékoztatás biztosításáért, az igazgatóság feladatkörébe tartozó feladatok ellátásának

jogszerûségéért, szakmai színvonaláért, az elõírt határidõk betartásáért.

(4) Az igazgató fõbb feladatai és jogai:

a) feladatkörében utasítási joga van, irányítást gyakorol;

b) megállapítja az ellenõrzési tervekben és a Fõigazgatóság munkatervében foglaltak megvalósításával kapcsolatos

teendõket, az igazgatóság által elvégzendõ feladatokkal kapcsolatos belsõ munkamegosztás rendjét;

c) irányítja és ellenõrzi az igazgatóság feladatkörével kapcsolatos jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó

eszközöknek, illetve az igazgatóság feladatait meghatározó vezetõi rendelkezéseknek a végrehajtását, felügyeli

az ellenõrzési tevékenységet, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket;

d) képviseli az igazgatóságot, valamint külön meghatalmazás alapján a Fõigazgatóságot;

e) gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat;

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, tájékoztatást ad;

g) tájékoztatást ad az igazgatóság munkájáról, illetve tájékoztatja munkatársait a vezetõi döntésekrõl;

h) az igazgatóság feladataihoz illeszkedõen kapcsolatot tart más szervezeti egységekkel, szakmai és társadalmi

szervezetekkel, állami szervekkel;

i) ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a fõigazgató állandó vagy eseti jelleggel megbízza;

j) gyakorolja mindazon jogokat és ellátja azokat a feladatokat, melyeket a Fõigazgatóság belsõ szabályzatai a

hatáskörébe utalnak.

(5) Az igazgatót az igazgatóhelyettes helyettesíti.

(6) Az igazgató fõosztály-vezetõi beosztású vezetõ.

Az igazgatóhelyettes

7. § (1) Az igazgatóhelyettes az igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót, továbbá az igazgató

által meghatározott körben közvetlenül irányítja az igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet.

Az igazgatóhelyettes osztály vezetésére szóló megbízással rendelkezik, amelynek keretében ellátja a 8. §-ban

meghatározott feladatokat is. Az igazgatóhelyettes tevékenységét az igazgató irányítja.

(2) Az igazgatóhelyettes fõosztályvezetõ-helyettesi beosztású vezetõ.

Az osztályvezetõ

8. § (1) Az osztályvezetõ vezeti az osztályt, gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök,

valamint a fõigazgató utasításai, döntései, egyéb intézkedései az osztály munkájában a feladatok végrehajtása során

érvényesüljenek. Az osztályvezetõ tevékenységét az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes irányítja.

(2) Az osztályvezetõ

a) meghatározza az irányítása alatt álló ügyintézõk, ügykezelõk, illetve fizikai alkalmazottak részletes feladatait,

közvetlenül irányítja és ellenõrzi a feladatok végrehajtását, biztosítja a munkához szükséges információkat;

b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket felettes vezetõi hatáskörébe utaltak.
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III. Fejezet

AZ ÜGYINTÉZÕ ÉS AZ ÜGYKEZELÕ KORMÁNYTISZTVISELÕ,
VALAMINT A FIZIKAI ALKALMAZOTT MUNKAVÁLLALÓ

Az ügyintézõ

9. § (1) Ügyintézõ a Fõigazgatóság feladat- és hatáskörében eljáró ügydöntõ, illetve érdemi feladatot ellátó

kormánytisztviselõ. Felelõsséggel és önállóan látja el a munkaköri leírásban meghatározott, illetve felettesei által

esetenként vagy idõszakosan a feladatkörébe utalt feladatokat.

(2) Az ügyintézõt közvetlen felettes vezetõje irányítja. Ha felsõbb vezetõ közvetlenül ad utasítást az ügyintézõnek, az

ügyintézõ köteles errõl a közvetlen felettes vezetõt mielõbb tájékoztatni.

(3) Az ügyintézõ gondoskodik a Fõigazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való

elõkészítésérõl, valamint a végrehajtás megszervezésérõl.

(4) Az ügyintézõ feladatait a jogszabályok által meghatározott módon, a felettesétõl kapott utasítások, útmutatások

alapján, a határidõ betartásával köteles végrehajtani.

Az ügykezelõ

10. § (1) Ügykezelõ az a kormánytisztviselõ, aki a Fõigazgatóságon ügyviteli, adminisztrációs feladatot lát el.

(2) Az ügykezelõ a munkaköri leírásban megállapított, illetve közvetlen felettes vezetõje által kiadott feladatokat a kapott

utasítások és a határidõk figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával

végzi.

A fizikai alkalmazott

11. § A fizikai alkalmazott a munkaköri leírásban megállapított feladatait a közvetlen felettes vezetõjétõl kapott utasítás

alapján látja el.

IV. Fejezet

A FÕIGAZGATÓSÁG TESTÜLETEI

A Fõigazgatói Értekezlet

12. § (1) A Fõigazgatói Értekezlet szükség szerinti, de legalább havi rendszerességgel ülésezik.

(2) A Fõigazgatói Értekezletet a fõigazgató vezeti. Állandó résztvevõi a fõigazgató, a fõigazgató-helyettes és az igazgatók.

A Fõigazgatói Tanácsadó Testület

13. § (1) A Fõigazgatói Tanácsadó Testület (a továbbiakban: FTT) szükség szerinti rendszerességgel ülésezik.

(2) Az FTT üléseit a fõigazgató-helyettes vezeti. További tagjai az igazgatóságok 2-2 képviselõje.

(3) Az FTT feladatai:

a) koordinálja az államigazgatási egyeztetés keretében a Fõigazgatósághoz érkezõ elõterjesztések,

jogszabálytervezetek véleményezését a Fõigazgatóságon belül, és elkészíti a választervezetet;

b) véleményt nyilvánít a Fõigazgatóság mûködését, illetve a hazai, illetve nemzetközi forrásokat érintõ ellenõrzések

során felmerülõ jogalkalmazási és jogértelmezési kérdésekben;
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c) kiadmányozásra elõkészíti a fõigazgatói utasítások, szabályzatok, körlevelek, módszertanok, stratégiák, tervek és

beszámolók tervezeteit a fõigazgató által meghatározott körben;

d) figyelemmel kíséri a jogszabályok módosításait, gondoskodik a Fõigazgatóság belsõ szabályozásának

aktualizálásáról.

Egyéb, eseti jelleggel mûködõ testület

14. § A fõigazgató a több igazgatóság feladatkörét érintõ, eseti feladat elvégzésére az illetékes igazgatókból és

kormánytisztviselõkbõl álló munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportot létrehozó intézkedésben meg kell

határozni a munkacsoport feladatát, vezetõjét, tagjait és mûködésének idejét.

V. Fejezet

A FÕIGAZGATÓSÁG MÛKÖDÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI

Általános szabályok

15. § (1) A szervezeti egységek folyamatos mûködését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a jelen

szabályzat és a Fõigazgatóság egyéb szabályzatai, a fõigazgatói utasítások, valamint a felettes vezetõk utasításai

határozzák meg.

(2) A vezetõ, az ügyintézõ, az ügykezelõ és a fizikai alkalmazott feladatait, felelõsségi és hatáskörét – az (1) bekezdésben

foglaltakon túl – a munkaköri leírás szabályozza.

A feladatok meghatározása, ellenõrzési terv, munkaterv

16. § (1) A Fõigazgatóság a jogszabályokban meghatározott feladatait ellenõrzési tervek, továbbá az ellenõrzési terven kívüli

feladatokat tartalmazó munkaterv (e szabályzatban: munkaterv) alapján látja el.

(2) Az ellenõrzési tervek elõkészítésére és jóváhagyására a vonatkozó jogszabályok és a Fõigazgatóság ellenõrzési

kézikönyvének rendelkezései irányadóak.

(3) A munkaterv tartalmazza a jogszabályok, továbbá a fõigazgató által meghatározott nem ellenõrzési feladatokat.

A feladatok ellátása

17. § (1) A feladatok végrehajtásáért az a szervezeti egység felelõs, amelynek az adott ügy – a 2. függelék szerint – a

feladatkörébe tartozik. A Fõigazgatóság jogszabályban elõírt ellenõrzési hatósági és az egyéb európai uniós és

nemzetközi támogatások ellenõrzési feladatait az igazgatóságok látják el.

(2) A Fõigazgatóság hatáskörébe tartozó ellenõrzési feladatok ellátása során a vonatkozó jogszabályok és fõigazgatói

utasítások, valamint az irányítás egyéb eszközeinek rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A fõigazgató utasítást adhat a Fõigazgatóság hatáskörébe tartozó bármely feladat elvégzésére.

A kiadmányozási jog és a kiadmányozás rendje

18. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történõ érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozásra jogosult döntését az

elõkészítés ellenõrzése után, törvényes jogkörében eljárva, a megállapított határidõben hozza meg.

(2) A kiadmányozási jog magában foglalja az érdemi döntés meghozatalát és az azzal kapcsolatban készített

dokumentum aláírásának, valamint az intézkedések jóváhagyásának jogát.
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19. § (1) A kiadmányozási jog a fõigazgatót illeti meg, amelyet a Fõigazgatóság iratkezelési szabályzatában, illetve ellenõrzési

kézikönyvében meghatározottak szerint, továbbá eseti felhatalmazás alapján átruházhat.

(2) A fõigazgató kiadmányozza:

a) a jogszabályok által a fõigazgató hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntéseket;

b) a munkáltatói és egyéb jogkörben magának fenntartott, illetve számára biztosított döntéseket.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ügyekben az iratot a fõigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén a 4. §

(4) bekezdése alapján helyettesítésre jogosult fõigazgató-helyettes írja alá.

A szolgálati út

20. § (1) A kiadmányozásra elõkészített ügyiratokat az iratkezelési szabályzatban meghatározott szolgálati úton kell a

kiadmányozásra jogosult elé terjeszteni.

(2) Az iratot oly módon kell a kiadmányozásra jogosultnak elõterjeszteni, hogy – az ügyintézési határidõre figyelemmel –

kellõ idõ álljon rendelkezésre a döntéshozatalhoz. Kivételesen sürgõs esetben az irat címzettjéhez a kiadmányozást

megelõzõen el lehet juttatni az iratot oly módon, hogy annak munkapéldány jellege az iratból kitûnjön. Errõl az

ügyintézõ a kiadmányozásra jogosultat tájékoztatja.

21. § Az iratkezelési és titkosügyirat-kezelési egységek az erre vonatkozó belsõ szabályzat figyelembevételével csak olyan

ügyiratot vehetnek át továbbítás végett, illetve helyezhetnek el az irattárban, amelyeket a kiadmányozásra jogosultak

jegyzékébe felvett dolgozó adott ki.

Közigazgatási egyeztetés keretében a Fõigazgatósághoz érkezõ anyagok véleményezése

22. § (1) A közigazgatási egyeztetés keretében beérkezõ elõterjesztések, jelentések, jogszabályok és a közjogi

szervezetszabályozó eszközök tervezetei (a továbbiakban együtt: beérkezett anyag) véleményezésének

Fõigazgatóságon belüli koordinációját az FTT végzi.

(2) Az FTT gondoskodik a beérkezett anyagnak a véleményezésben részt vevõ, szakmai szempontból érintett szervezeti

egységek részére történõ haladéktalan megküldésérõl, továbbá a beérkezett vélemények alapján elkészített

válaszlevél-tervezetnek a kiadmányozásra jogosult részére történõ felterjesztésérõl.

Fõigazgatói utasítás

23. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény értelmében a fõigazgató jogszabályban meghatározott irányítási

jogkörében utasításban szabályozhatja a Fõigazgatóság tevékenységét.

24. § A fõigazgatói utasítás tervezetét – az érintett szervezeti egységek bevonásával – az FTT készíti elõ.

A Fõigazgatóság képviselete és kapcsolattartási rendje

25. § (1) A Fõigazgatóság tevékenységével kapcsolatos ügyekben a fõigazgatót általános egyszemélyi képviseleti jog illeti

meg.

(2) A fõigazgató képviseleti jogát esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja.

(3) A fõigazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén az e szabályzat szerinti helyettesítési rend az irányadó.

(4) A képviseletre jogosult köteles a feladatkörében érintett szervezeti egységekkel elõzetesen egyeztetett

fõigazgatósági álláspontot képviselni, továbbá az általa képviselt ügyrõl az illetékes vezetõit tájékoztatni.

26. § A Fõigazgatóság médiával való kapcsolattartását a tárgyban kiadott fõigazgatói utasítás szabályozza.
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VI. Fejezet

A FÕIGAZGATÓSÁG GAZDÁLKODÁSA ÉS KONTROLLRENDSZERE

A Fõigazgatóság gazdálkodása

27. § A Fõigazgatóság költségvetését a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet tartalmazza. Az intézmény

pénzügyi-gazdasági, humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési feladatainak ellátását az államháztartásért felelõs

miniszter által vezetett minisztériummal kötött külön megállapodás szabályozza. Az államháztartás mûködési

rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti feladatokat az

államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium látja el.

A Fõigazgatóság belsõ kontrollrendszere

28. § (1) A belsõ kontrollrendszer részletes szabályait a fõigazgató által jóváhagyott belsõ szabályzatok, valamint az

államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vonatkozó szabályzatai, eljárásrendjei tartalmazzák.

(2) A fõigazgató gondoskodik a belsõ ellenõrzés megállapodás útján történõ ellátásáról.

Gépjármû- és mobiltelefon-használat

29. § A gépjármûvek és mobiltelefonok használatára a Fõigazgatóság és az irányító szerv idevonatkozó szabályzatának

rendelkezései az irányadóak. A fõigazgatót személygépkocsi-használati jogosultság a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (7) bekezdése

és az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl

szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 9–10. §-a szerint illeti meg.

Képzés

30. § A Fõigazgatóság képzési tervét az FTT dolgozza ki, melyet a fõigazgató hagy jóvá.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. § A vagyonnyilatkozat-tételhez kötött munkaköröket a 3. függelék, a címadományozásra és a képzettségi pótlékra

vonatkozó szabályokat a 4. függelék, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az 5. függelék, a munkáltatói

jogok szabályozását a 6. függelék tartalmazza.
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1. függelék

2. függelék

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

I. Stratégiai és Módszertani Igazgatóság

1. Az igazgatóság a fõigazgató irányítása alatt álló szervezeti egység, vezetõje a stratégiai és módszertani igazgató.

Az igazgatóság a vonatkozó jogszabályok, nemzetközi standardok, szabályzatok, utasítások, állásfoglalások,

rendelkezések és az ellenõrzési kézikönyv rendelkezéseinek figyelembevételével ellátja a stratégiai, tervezési,

módszertani, beszámolási és minõségbiztosítási, továbbá a fõigazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

Az Igazgatóság:

a) ellátja az ellenõrzési hatósági feladatkörrel, valamint az uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal összefüggõ

valamennyi stratégiaalkotási és -tervezési feladatot, a nemzeti ellenõrzési terv, az összesített éves ellenõrzési terv,

a nemzeti ellenõrzési stratégia, az éves ellenõrzési terv, az éves összefoglaló ellenõrzési terv elkészítését, és

benyújtja az FTT útján a fõigazgató elé;

b) az éves tevékenységhez kapcsolódóan elõkészíti a Kormány számára az éves beszámolót;

c) ellátja az ellenõrzési hatósági feladatkörrel, valamint az uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal összefüggõ

valamennyi beszámolási feladatot, az éves összegzõ jelentés, az éves összefoglaló jelentés, az éves összesített

ellenõrzési jelentés és az összefoglaló jelentés elkészítését, és benyújtja azokat az FTT útján a fõigazgató elé;

d) elõkészíti az operatív programok, illetve a Kohéziós Alap projektek záráshoz kapcsolódó beszámolóit, valamint a

zárónyilatkozatot;

e) az FTT-vel együttmûködésben biztosítja az ellenõrzések módszertani hátterét, elkészíti az ellenõrzési kézikönyv

tervezetét, elemzi az ellenõrzések tapasztalatait, és folyamatosan fejleszti az alkalmazott kockázatelemzési,

mintavételezési és ellenõrzési módszereket, benyújtja azokat az FTT elé;
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f) végzi a vezetõi információs rendszer mûködtetését, fejlesztését, ellátja az adatok összegzésével kapcsolatos

feladatokat;

g) közremûködik a feladatkörét érintõ belsõ szabályozások elkészítésében;

h) ellátja az ellenõrzési programokkal és az ellenõrzési jelentésekkel kapcsolatos minõségbiztosítási feladatokat;

i) ellátja a fõigazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

II. Fõigazgatói titkárság

1. A titkárság támogatja a Fõigazgatóság és a fõigazgató munkáját. Vezetõje a titkárságvezetõ, aki fõosztályvezetõ-

helyettesi beosztású vezetõ.

A titkárság:

a) az igazgatási feladatokon belül:

aa) mûködteti a Fõigazgatóság ügyiratkezelését és a kézbesítési rendszert;

ab) gondoskodik a titkosügyirat-kezelésrõl, irányítja a titokvédelmi feladatok végrehajtását;

ac) ellátja az iratkezelési, selejtezési és archiválási feladatokat;

ad) ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló törvényben elõírt, a

Fõigazgatóságra vonatkozó feladatokat;

ae) gondoskodik a minõsített adatokról szóló törvényben a Fõigazgatóságot érintõ feladatok ellátásáról;

af) kapcsolatot tart az Állami Futárszolgálattal;

ag) közremûködik a Fõigazgatósággal kapcsolatos gazdálkodási szabályozások elõkészítésében;

ah) elõkészíti a helyszíni ellenõrzések vonatkozásában szükséges belföldi szállásfoglalással összefüggõ

teendõket;

ai) közremûködik a külföldre történõ kiutazások szervezésében;

aj) jogszabályfigyelést végez, és arról tájékoztatást nyújt a fõigazgató részére;

b) az informatikai feladatokon belül:

ba) közremûködik a Fõigazgatóság informatikai stratégiai tervének és az abból készített éves informatikai

fejlesztési tervek elkészítésében;

bb) közremûködik a Fõigazgatóság informatikai rendszerének fejlesztésével és védelmével kapcsolatos feladatok

ellátásában;

bc) gondoskodik az informatikai adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáról;

bd) gondoskodik a Fõigazgatóság honlapjának karbantartásáról;

c) az egyéb üzemeltetési feladatokon belül:

ca) közremûködik a Fõigazgatóság által használt épület mûködtetésével, eszközparkjának üzemeltetésével és

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásában;

cb) biztosítja a Fõigazgatóság polgári védelmét, tûz-, vagyon- és munkavédelmét, közremûködik az épületek tûz-,

vagyon- és munkavédelmi szabályzatainak aktualizálásában, gondoskodik a tûz-, vagyon- és a munkavédelmi

felelõsi tevékenység ellátásáról;

cc) közremûködik a feladatkörét érintõ belsõ szabályozások tervezeteinek elkészítésében;

cd) közremûködik az anyag-, eszköz- és készletgazdálkodási feladatok ellátásában [ideértve a tervezési,

beszerzési, üzembe helyezési, karbantartási, gépjármû-üzemeltetési és adatszolgáltatási, a közbeszerzési

eljárások elõkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá az eszközmozgások (nagy és kis értékû tárgyi

eszközök) mennyiségi nyilvántartását, a selejtezéssel, a felesleges készletek hasznosításával, értékesítésével,

valamint az éves beszámolót alátámasztó leltározással kapcsolatos teendõket];

d) a titkársági feladatokon belül:

da) ellátja a titkársági adminisztratív feladatokat;

db) ellátja a média tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat;

dc) ellátja a fõigazgatói értekezlet összehívásával kapcsolatos feladatokat;

dd) gondoskodik a Fõigazgatóság protokollfeladatainak ellátásáról;

de) szervezi a Fõigazgatóság nemzetközi kapcsolatait, ellátja a nemzetközi szakmai szervezetekkel való

kapcsolattartásból adódó teendõket;

12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4773



e) a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokon belül:

ea) közremûködik a közbeszerzési eljárások elõkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátásában;

eb) ellátja a Közbeszerzési Döntõbizottság elõtt a jogi képviselettel összefüggõ feladatokat, ideértve a

Fõigazgatóság részérõl kezdeményezett jogorvoslati eljárásokat is;

ec) közremûködik és szakmai tanácsot nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb ügyekben, ideértve az

ellenõrzések során felmerült közbeszerzésekkel összefüggõ szakmai kérdéseket is;

f) ellátja a fõigazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

III. Infrastrukturális Programokat Ellenõrzõ Igazgatóság

1. Az Infrastrukturális Programokat Ellenõrzõ Igazgatóság a fõigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egység.

Vezetõje az igazgató. Az igazgatóság szervezeti egységei a Környezetvédelmi Programokat Ellenõrzõ Osztály és a

Közlekedési Programokat Ellenõrzõ Osztály.

2. Feladata a Kohéziós Alapból finanszírozott projekteket, valamint a Környezet és Energia Operatív Programot és a

Közlekedési Operatív Programot érintõen a Fõigazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ellenõrzések végrehajtása.

3. Hatáskörében

a) elvégzi a mintavételes, a rendszer-, illetve a zárónyilatkozatok kiadását megelõzõ ellenõrzéseket, az

ellenõrzésekrõl jelentést készít;

b) ellátja az ellenõrzési hatósági feladatkörrel, valamint az uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal összefüggõ

feladatokat, illetve együttmûködik a Stratégiai és Módszertani Igazgatósággal az ellenõrzési hatósági

feladatkörben a beszámolási tevékenység során;

c) ellátja a monitoringbizottságokban a jogszabályokban meghatározott feladatokat;

d) gondoskodik az ellenõrzések, az ellenõrzések során feltárt szabálytalanságok és az ellenõrzési jelentések javaslatai

alapján készített intézkedésekrõl szóló beszámolók nyilvántartásáról és nyomon követésérõl;

e) az igazgatóság ellenõrzési tevékenysége során feltárt közbeszerzési jogsértések esetén a fõigazgatóval

együttmûködésben kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból történõ eljárását;

f) ellátja a fõigazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

4. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi ellenõrzési standardok, valamint a fõigazgató által

jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv szerint végzi.

IV. Gazdaságfejlesztési és Egyéb Európai Támogatásokat Ellenõrzõ Igazgatóság

1. A Gazdaságfejlesztési és Egyéb Európai Támogatásokat Ellenõrzõ Igazgatóság a fõigazgató irányítása alatt álló önálló

szervezeti egység. Vezetõje a gazdaságfejlesztési és egyéb európai támogatásokat ellenõrzõ igazgató. Az igazgatóság

szervezeti egységei a Gazdaságfejlesztési Programot Ellenõrzõ Osztály és az Egyéb Európai Támogatásokat Ellenõrzõ

Osztály.

2. Feladata a Fõigazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ellenõrzések végrehajtása a következõ támogatásokkal

kapcsolatban:

a) Gazdaságfejlesztési Operatív Program,

b) Svájci-Magyar Együttmûködési Program,

c) INTERREG-, ETE- és IPA-programok,

d) Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program,

e) Európai Unió Szolidaritási Alapja.

3. Hatáskörében

a) elvégzi a mintavételes, a rendszer-, illetve a zárónyilatkozatok kiadását megelõzõ ellenõrzéseket, az

ellenõrzésekrõl jelentést készít;

b) ellátja az ellenõrzési hatósági feladatkörrel, valamint az uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal összefüggõ

feladatokat, illetve együttmûködik a Stratégiai és Módszertani Igazgatósággal az ellenõrzési hatósági

feladatkörben a beszámolási tevékenység során;
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c) közremûködik az európai területi együttmûködési programok, az IPA határon átnyúló együttmûködési

programok, valamint a transznacionális együttmûködések vonatkozásában az ellenõri csoport mûködtetésében;

d) ellátja a monitoringbizottságokban a jogszabályokban meghatározott feladatokat;

e) gondoskodik az ellenõrzések, az ellenõrzések során feltárt szabálytalanságok és az ellenõrzési jelentések javaslatai

alapján készített intézkedésekrõl szóló beszámolók nyilvántartásáról és nyomon követésérõl;

f) az igazgatóság ellenõrzési tevékenysége során feltárt közbeszerzési jogsértések esetén a fõigazgatóval

együttmûködésben kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból történõ eljárását;

g) ellátja a fõigazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

4. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi ellenõrzési standardok, valamint a fõigazgató által

jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv szerint végzi.

V. Regionális Programokat Ellenõrzõ Igazgatóság

1. A Regionális Programokat Ellenõrzõ Igazgatóság a fõigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egység. Vezetõje a

regionális programokat ellenõrzõ igazgató.

2. Feladata a regionális operatív programokat, továbbá a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusokat érintõen a

Fõigazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ellenõrzések végrehajtása.

3. Hatáskörében

a) elvégzi a mintavételes, a rendszer-, illetve a zárónyilatkozatok kiadását megelõzõ ellenõrzéseket, az

ellenõrzésekrõl jelentést készít;

b) ellátja az ellenõrzési hatósági feladatkörrel, valamint az uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal összefüggõ

feladatokat, illetve együttmûködik a Stratégiai és Módszertani Igazgatósággal az ellenõrzési hatósági

feladatkörben a beszámolási tevékenység során;

c) ellátja a monitoringbizottságokban a jogszabályokban meghatározott feladatokat;

d) gondoskodik az ellenõrzések, az ellenõrzések során feltárt szabálytalanságok és az ellenõrzési jelentések javaslatai

alapján készített intézkedésekrõl szóló beszámolók nyilvántartásáról és nyomon követésérõl;

e) az igazgatóság ellenõrzési tevékenysége során feltárt közbeszerzési jogsértések esetén a fõigazgatóval

együttmûködésben kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból történõ eljárását;

f) ellátja a fõigazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

4. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi ellenõrzési standardok, valamint a fõigazgató által

jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv szerint végzi.

VI. Társadalmi, Közigazgatási és Végrehajtási Programokat Ellenõrzõ Igazgatóság

1. A Társadalmi, Közigazgatási és Végrehajtási Programokat Ellenõrzõ Igazgatóság a fõigazgató irányítása alatt álló

önálló szervezeti egység. Vezetõje a társadalmi, közigazgatási és végrehajtási programokat ellenõrzõ igazgató.

Az igazgatóság szervezeti egységei a Társadalmi Programokat Ellenõrzõ Osztály, valamint a Közigazgatás-fejlesztési

Programokat Ellenõrzõ Osztály.

2. Feladata a Társadalmi Megújulás Operatív Programot, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programot, az Államreform

Operatív Programot, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programot és a Végrehajtási Operatív Programot, az

elõcsatlakozási eszközöket, továbbá az Átmeneti Támogatás programokat érintõen a Fõigazgatóság feladat- és

hatáskörébe tartozó ellenõrzések végrehajtása.

3. Hatáskörében

a) elvégzi a mintavételes, a rendszer-, illetve a zárónyilatkozatok kiadását megelõzõ ellenõrzéseket, az

ellenõrzésekrõl jelentést készít;

b) ellátja az ellenõrzési hatósági feladatkörrel, valamint az uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal összefüggõ

feladatokat, illetve együttmûködik a Stratégiai és Módszertani Igazgatósággal az ellenõrzési hatósági

feladatkörben a beszámolási tevékenység során;

c) ellátja a monitoringbizottságokban a jogszabályokban meghatározott feladatokat;

d) gondoskodik az ellenõrzések, az ellenõrzések során feltárt szabálytalanságok és az ellenõrzési jelentések javaslatai

alapján készített intézkedésekrõl szóló beszámolók nyilvántartásáról és nyomon követésérõl;
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e) az igazgatóság ellenõrzési tevékenysége során feltárt közbeszerzési jogsértések esetén a fõigazgatóval

együttmûködésben kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból történõ eljárását;

f) ellátja a fõigazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

4. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi ellenõrzési standardok, valamint a fõigazgató által

jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv szerint végzi.

3. függelék

VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtk.) 4. § a) és

d) pontja alapján a Fõigazgatóság egyes kormánytisztviselõi, valamint a Fõigazgatósággal közszolgálati

jogviszonyban nem álló, a Vtk. 3. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjának hatálya alá tartozó személyek az alábbiak

szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelesek.

Kötelezettség alapja Esedékes Munkakör

Vtk. 3. § (1) bekezdés b) pontja évente fõigazgató, fõigazgató-helyettes

Vtk. 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja kétévente igazgatók, igazgatóhelyettesek,
osztályvezetõk

Vtk. 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja kétévente ellenõrök, stratégiai referensek

Vtk. 3. § (2) bekezdés d) pontja ötévente Fõigazgatói Titkárság vezetõje

Vtk. 3. § (2) bekezdés e) pontja ötévente jogi referens, humánpolitikai referens/elõadó,
informatikai referens/elõadó, titkársági
referens, titkárnõ, TÜK-kezelõ, ügykezelõ

4. függelék

CÍMADOMÁNYOZÁSRA ÉS KÉPZETTSÉGI PÓTLÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 14. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak alapján a

Fõigazgatóságon adományozható közigazgatási tanácsadó és fõtanácsadó címek száma együttesen nem haladhatja

meg a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõk tárgyév január 1-jei létszámának 20%-át.

2. Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormánytisztviselõnek, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai

végzettségénél magasabb szintû szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör

ellátásához szükséges.

3. A képzettségi pótlékra jogosító képzettségek:

a) doktori (PhD) fokozat, vagy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 149. § (5) bekezdése alapján azzal

egyenértékû, vagy ennél magasabb tudományos fokozat,

b) felsõfokú iskolai rendszerû képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség,

c) akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsõfokú szakképzésben

szerzett szakképesítés, szakképzettség,

d) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség.

4. A képzettségi pótlék mértékét a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48/A. §-a rögzíti.

5. A több feltételnek is megfelelõ kormánytisztviselõ csak egy, a magasabb összegû pótlékra jogosult. A 3. pont

a)–d) pontjában meghatározott több, a képzettségi pótlék szempontjából azonos szintû oklevél vagy szakképesítés

esetén is kizárólag egyszeres pótlék állapítható meg.

6. A munkakör ellátásához való szükségesség kérdésében a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ dönt.

4776 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám



5. függelék

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

1. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 156. § (3) bekezdésének megfelelõen a

költségvetési szerv vezetõjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.

2. A szabálytalanság valamely létezõ szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent, az

államháztartás mûködési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami

feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes mûveletekben elõfordulhat.

3. A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi, büntetõ-,

szabálysértési és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak.

A szabálytalanságok alapesetei

4. A szabálytalanságok alapesetei:

a) a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott

szabálytalan kifizetés stb.);

b) a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett

nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság).

5. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

a) megakadályozzák a különbözõ jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott elõírások megszegését

(megelõzés);

b) keretet biztosítsanak ahhoz, hogy az elõírások sérülése, megsértése esetén a megfelelõ állapot helyreállításra

kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség megállapítása, az intézkedések foganatosítása

megtörténjen.

A szabálytalanságok észlelése a belsõ kontrollok rendszerében

6. a) A szabálytalanságok észlelése a belsõ kontrollok rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részérõl

egyaránt, aki jelzi azt a kijelölt szabálytalanságfelelõsnek.

b) Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek

belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. A költségvetési

szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre

kell hajtania.

c) A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza.

A büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy

hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet mûködését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el.

A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell kidolgozni.

A szabálytalanság észlelését követõ szükséges intézkedések, eljárások megindítása

7. A kijelölt szabálytalanságfelelõs elõkészíti a szükséges intézkedések végrehajtását. Büntetõ- vagy szabálysértési

ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy

megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelõ eljárásokat megindítsa.

8. A kijelölt szabálytalanságfelelõs javaslatára a Fõigazgató vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására.

A vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külsõ szakértõt) kér fel a munkajogi szabályok
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tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredményét jegyzõkönyvbe kell foglalni, szabálytalanság megállapítása esetén

meg kell hozni a szükséges intézkedéseket.

Intézkedések, eljárások nyomon követése

9. A kijelölt szabálytalanság-felelõs:

a) nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított eljárások helyzetét,

b) figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,

c) a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanságlehetõségeket” beazonosítja, információt

szolgáltat a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve annak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési környezetre

és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre való nagyobb rálátást.

A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása

10. A kijelölt szabálytalanságfelelõs feladata:

a) gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza)

nyilvántartásának naprakész és pontos vezetésérõl;

b) egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatja a kapcsolódó írásos

dokumentumokat;

c) nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidõket.

6. függelék

MUNKÁLTATÓI JOGOK

1. A fõigazgató felett az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kincstárért felelõs helyettes

államtitkára gyakorolja a munkáltatói jogokat (az államháztartásért felelõs miniszter által gyakorolt kinevezési és

felmentési jog kivételével).

2. A Fõigazgatóság kormánytisztviselõi, valamint egyéb foglalkoztatottjai felett a fõigazgató gyakorolja a munkáltatói

jogokat.

3. A Fõigazgatóság fizikai alkalmazottai a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartoznak.

4. A munkáltatói jogok gyakorlásának, átruházásának részletes rendjét a vonatkozó Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
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A nemzetgazdasági miniszter
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 (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján

közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 16-án – a felszámolók névjegyzékében

7. sorszám alatt nyilvántartott Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-709122)

adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló tevékenysége

Fõtevékenysége:

74.14 Üzletviteli tanácsadás

További tevékenységi körei:

72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység

74.40 Hirdetés

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység

74.13 Piac- és közvélemény-kutatás

74.15 Vagyonkezelés

74.85 Titkári, fordítói tevékenység

72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.30 Adatfeldolgozás

52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyezve:

Fõtevékenysége:

7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

További tevékenységi körei:

4791 ‘08 Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem

4799 ‘08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5819 ‘08 Egyéb kiadói tevékenység

5829 ‘08 Egyéb szoftverkiadás

6201 ‘08 Számítógépes programozás

6202 ‘08 Információ-technológiai szaktanácsadás

6209 ‘08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6203 ‘08 Számítógép-üzemeltetés

6311 ‘08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6312 ‘08 Világháló-portál szolgáltatás

6399 ‘08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6920 ‘08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység

7010 ‘08 Üzletvezetés

7021 ‘08 PR, kommunikáció

7311 ‘08 Reklámügynöki tevékenység

7312 ‘08 Médiareklám

7320 ‘08 Piac-, közvélemény-kutatás

7430 ‘08 Fordítás, tolmácsolás

7490 ‘08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

8211 ‘08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
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8219 ‘08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8291 ‘08 Követelésbehajtás

8299 ‘08 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás

8560 ‘08 Oktatást kiegészítõ tevékenység

Fióktelep: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 7. B ép. II. em. 7.

Fióktelep: 6791 Szeged, Széksósi út 12.

Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Teleki utca 6.

Fióktelep: 7622 Pécs, Fáy utca 24. II. em. 3.

Fióktelep: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 120.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 18-án – a felszámolók névjegyzékében 26. sorszám alatt

nyilvántartott CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-674540)

adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:

Vasvári Zoltán

Lakóhely: 4361 Nyírbogát, Bercsényi utca 14.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 4-én – a felszámolók névjegyzékében 27. sorszám alatt

nyilvántartott Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-683720) adataiban bekövetkezett alábbi

változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 5. A ép. II/3.

Fióktelep: 5000 Szolnok, Moha út 5.

Bejegyezve:

Fióktelep: 6000 Kecskemét, Dobó körút 8.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 15-én – a felszámolók névjegyzékében 38. sorszám alatt

nyilvántartott FACTOR Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-269929)

adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:

Bornemisza Andrea

Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.

Dr. Mihályi Judit

Lakóhely: 6726 Szeged, Liga utca 5.

Gál Katalin

Lakóhely: 1134 Budapest, Váci út 51/B 4. A

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján

közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 2-án – a felszámolók névjegyzékében

41. sorszám alatt nyilvántartott HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:

01-09-681269) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

Fióktelep: 9024 Gyõr, Somogyi Béla u. 22/B II. em. 7.

Fióktelep: 7400 Kaposvár, Szent-Györgyi Albert utca 22/B

Fióktelep: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 41. I. em. 9.

Fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. em. 7.

A felszámoló tevékenysége:

További tevékenységi körei:

6622 ‘08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján

közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 11-én – a felszámolók névjegyzékében

24. sorszám alatt nyilvántartott ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:

01-09-463743) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ

Bódi Zsuzsanna

Lakóhely: 1113 Budapest, Tasvezér utca 18. VI/1.

Hirth Károly

Lakóhely: 7100 Szekszárd, Kerámia u. 44.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 5. napján – a felszámolók névjegyzékében 55. sorszám

alatt nyilvántartott LIKVID-B Csõdmenedzser és Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-064951) adataiban

bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója

Ügyvezetõ: Széphelyi Éva Mária

Lakóhely: 1118 Budapest, Brigád utca 41/A

Bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója

Ügyvezetõ: Kondorosi György

Lakóhely: 2132 Göd, Ady Endre út 60.

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Kondorosi György

Lakóhely: 2132 Göd, Ady Endre út 60.

Gacsó János

Lakóhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 17. fszt. 1.

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján

közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 24-én – a felszámolók névjegyzékében

59. sorszám alatt nyilvántartott MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-044328)

adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Dr. Dienes Tamás Dezsõ

Lakóhely: 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 5. fszt. 5.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján

közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 2. napján – a felszámolók

névjegyzékében 62. sorszám alatt nyilvántartott PANNON Vagyonkezelõ Felszámoló Tanácsadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság (Cg.: 01-09-063050) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Kallainé Dr. Csilléry Alexandra

Lakóhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján

közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 24-én – a felszámolók névjegyzékében

73. sorszám alatt nyilvántartott TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:

01-09-739104) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Birkás Attila

Lakóhely: 3100 Salgótarján, Partizánok útja 3.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. augusztus 24. napján – a felszámolók névjegyzékében 75. sorszám

alatt nyilvántartott TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045659)

adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

dr. Somogyi Krisztina Beáta

Lakóhely: 1139 Budapest, Teve utca 1/D 2. lh. 9. em. 92.

Pogacsics Milán

Lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kovács K. tér 6/B ép. 2. lh. 8.

dr. Andris Ildikó

Lakóhely: 6440 Jánoshalma, Vadgalamb utca 19.
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A Nemzetgazdasági Miniszter
k ö z l e m é n y e

az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért,
a számviteli szabályozásért felelõs miniszter ágazatába tartozó szakképesítések

Országos szakmai vizsgaelnöki feladatainak ellátásáról

Az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelõs

miniszter (továbbiakban: Miniszter) felhívja az érintettek szíves figyelmét, hogy a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

5. §-ának (2) bekezdése g) pontja alapján a felelõsségi körébe tartozó szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki

névjegyzékébe történõ felvétellel kapcsolatos pályázatok folyamatosan benyújthatók a Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli

és Szakképzési Fõosztályához. (Levelezési cím: Nemzetgazdasági Minisztérium, Számviteli és Szakképzési Fõosztály 1051 Budapest,

József nádor tér 2–4.)

A jogelõd pénzügyminiszter a 2009. január 1-jén hatályba lépet 23/2008. (VIII. 8.) rendeletére figyelemmel a szakterületet

érintõen két országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket vezet párhuzamosan.

1. Az 1. névjegyzéken a 2/1995. (II. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosultak

szerepelnek. E vonatkozásban pályázni lehet a hivatkozott rendelet szerinti vizsgák elnöki feladatainak ellátására, vagy

az ilyen jogosultság meghosszabbítására, kiegészítésére. (E vizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos

jogszabályi követelmények szerint 2013. december 31-ig van lehetõség.) A kérelmet a jelen közleményhez mellékelt

1/A adatlapon kell benyújtani az elõírt dokumentumokkal együtt. Az 1/b jelû adatlapot csak meghosszabbítás és

kiegészítés iránti kérelem esetén szükséges beküldeni.

2. A 2. névjegyzéken a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosultak

szerepelnek. E vonatkozásban pályázni lehet a hivatkozott rendelet szerinti vizsgák elnöki feladatainak ellátására,

korábbi ilyen irányú jogosultság esetén annak kiegészítésére, a jogosultság lejártával pedig meghosszabbítására.

A kérelmet a jelen közleményhez mellékelt 2/a adatlapon kell benyújtani az elõírt dokumentumokkal együtt.

A 2. névjegyzékre való felvételét kérõ személy kérelme, ha az 1. pontban említett névjegyzéken már szerepel,

meghosszabbítás iránti eljárás megindítása iránti kérelemnek minõsül, amelyhez a 2/b jelû adatlapot is be kell

nyújtani.

A bírálóbizottság a benyújtott pályázatokat ill. meghosszabbítás és kiegészítés iránti kérelmeket folyamatosan bírálja el.

A testület javaslata alapján a névjegyzékbe történõ felvételrõl a pénzügyminiszter dönt, és a névjegyzékeket az elbírálást követõ

hónap utolsó napjáig a Nemzetgazdasági Közlönyben közleményként megjelenteti.

Az eljárás rendjére, a pályázatok tartalmára és csatolandó mellékleteire, a bírálati díj összegére és befizetésének módjára az

Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl,

valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet rendelkezései az irányadóak.

Kérjük, hogy a feldolgozás megkönnyítése érdekében a pályázatokat a fentiekben hivatkozott (jelen közleményhez mellékelt)

adatlapok felhasználásával szíveskedjenek összeállítani, amelyeknek elektronikus változata letölthetõ a http://www.kormany.hu/

nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-penzugyminizter-kozlemenye link alól.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Szilágyi Szabolcstól az 1/7951-373-as telefonszámon.

Dr. Matolcsy György s. k,
nemzetgazdasági miniszter

12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4783



1/a melléklet

ADATLAP
a Nemzetgazdasági Minisztérium felelõsségi körébe tartozó 2/1995. (II. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítések

országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételhez

Az adatlap kitöltésének célja:

Új regisztráció Korábbi regisztráció
meghosszabbítása, kiegészítése

nyilvántartásba vétel idõpontja:
20...............................................

Név: Születési név:

Születési hely: Születési idõ:

Lakcím: Telefon:

Mobil tel.:
Végzettség(ek): Tudományos fokozat:

Munkahely neve: Tel/fax:

címe: E-mail:
Foglalkozás: Beosztás:

Az alábbiakban megjelölt szakképesítések vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételre nyújtok be pályázatot, illetve
meghosszabbítás iránti kérelmet:

Adótanácsadó

Okleveles adószakértõ

Okleveles pénzügyi revizor

Pénzügyi és számviteli szakellenõr

Pénzügyi tanácsadó

Banki tanácsadó / Szakképesített bankreferens

Befektetési szakértõ

Biztosítási tanácsadó

Mérlegképes könyvelõ

Pénzügyi – számviteli ügyintézõ

Banki ügyintézõ / Banki, befektetési termékértékesítõ

Vállalkozási ügyintézõ

Biztosításközvetítõ

Vámkezelõ

Vámügyintézõ
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Vámügyintézõ

Jövedéki ügyintézõ

Nonprofit menedzser

Nonprofit ügyintézõ

Adóigazgatási szakügyintézõ

Banki szakügyintézõ

Értékpapír-piaci szakértõ

Költségvetés – gazdálkodási szakügyintézõ

Pénzügyi szakügyintézõ

Projektmenedzser asszisztens

Számviteli szakügyintézõ

Valutapénztáros és valuta – ügyintézõ

Ajánlók:

név munkahely, foglalkozás aláírás

név munkahely, foglalkozás aláírás

pályázó saját kezû aláírása

Az adatlaphoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot; erkölcsi bizonyítványt, vagy munkáltatói igazolást arról, hogy a pályázó erkölcsi

bizonyítványhoz kötött munkakört tölt be; végzettségeket tanúsító oklevelek közjegyzõ vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélszolgálati Irodája által hitelesített másolatát, tíz év gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást, a bírálati díj befizetését igazoló

bizonylat fénymásolatát.
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1/b melléklet

Teljesített vizsgaelnöki megbízások felsorolása

Vizsgaszervezõ neve Szakképesítés Vizsgáztatás idõpontja

A táblázat pótlapon folytatható!

Dátum: _________________________________________

aláírás

4786 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám



2/a melléklet

ADATLAP
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések országos

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételhez

Az adatlap kitöltésének célja:

Új regisztráció Korábbi regisztráció
meghosszabbítása, kiegészítése

nyilvántartásba vétel idõpontja:
20...............................................

Név: Születési név:

Születési hely: Születési idõ:

Lakcím: Telefon:

Mobil tel.:
Végzettség(ek): Tudományos fokozat:

Munkahely neve: Tel/fax:

címe: E-mail:
Foglalkozás: Beosztás:

Az alábbiakban megjelölt szakképesítések vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételre nyújtok be pályázatot, illetve
meghosszabbítás iránti kérelmet:

Adótanácsadó

Államháztartási szakügyintézõ

Banki, befektetési termékértékesítõ

Befektetési tanácsadó

Biztosítási tanácsadó

Biztosításközvetítõ

Közösségi–civil szervezõ

Mérlegképes könyvelõ

Nonprofit menedzser

Okleveles adószakértõ
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Okleveles pénzügyi revizor

Pénzügyi és számviteli szakellenõr

Pénzügyi számviteli ügyintézõ

Pénzügyõr

Szakképesített bankreferens

Üzleti szakügyintézõ

Vállalkozási ügyintézõ

Valutapénztáros és valuta ügyintézõ

Vám jövedéki és termékdíj ügyintézõ

Ajánlók:

név munkahely, foglalkozás aláírás

név munkahely, foglalkozás aláírás

pályázó saját kezû aláírása

Az adatlaphoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot; erkölcsi bizonyítványt, vagy munkáltatói igazolást arról, hogy a pályázó

erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört tölt be; végzettségeket tanúsító oklevelek közjegyzõ vagy a Nemzetgazdasági

Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodája által hitelesített másolatát, tíz év gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást, a bírálati díj

befizetését igazoló bizonylat fénymásolatát.
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2/b melléklet

Teljesített vizsgaelnöki megbízások felsorolása

Vizsgaszervezõ neve Szakképesítés Vizsgáztatás idõpontja

A táblázat pótlapon folytatható!

Dátum: _________________________________

aláírás
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetõink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített

bélyegzõkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a

következõ két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny

Szerkesztõsége

1055 Bp., Honvéd u. 13–15., telefon: 374-2717; fax: 374-2903.

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 bélyezõ

NIL NOCERE MEDICINA BT.

1025 Budapest, Kavics u. 3.

Adószám: 21994649-2-41

Számlaszám: Citibank

10800014-00000006-10573398

feliratú bélyegzõjének használata 2011. augusztus 10-tõl

érvénytelen.

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)

Ájpli Béla egyéni vállalkozó (2131 Göd, Szent László u. 10/A)

bejelentése:

AJ7S-L 308651–AJ7S-L 308700

sorszámú számlatömb használata 2011. május 6-tól

érvénytelen (az utolsó érvényes számla sorszáma: AJ7S-L

308664).

*

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. bejelentése:

Az alábbi nyugtatömbök sorszámtól–sorszámig használata 2011. július 14-tõl érvénytelen :

43–60

2677–2700

4771–4800

4861–4920

4951–4980

5221–5250

5791–5820

5821–5850

15901–15930

16021–16080

16231–16260

16471–16500

24151–24180

24271–24300

24421–24480

24511–24540

24601–24690

24751–24780

24811–24870

24901–24930

24961–24990

25081–25140

25777–25800

28381–28440

28471–28530

28651–28680

29101–29130

29221–29250

29311–29340

108524–108530

169831–169860

169951–169980

170011–170100

184051–184056

184111–184170

184381–184410

237303–237303

266731–266760

276601–276630

276661–276690

277381–277410

278101–278190

278851–278910

282031–282060

282091–282150

282211–282270

283361–283362

283364–283378

283380–283380

283381–283390

284461–284490

284491–284520

294451–294480

294631–294660

294691–294720

300001–300250

300301–300325

300351–300375

300476–300525

300651–300675

300701–300725

300776–300800

300826–300850

300876–300900

305676–305700

305976–306000

314901–314925

346126–346150

346226–346275

346351–346425

346451–346500

346626–346650

346901–346950

346976–347000

347051–347100

347151–347175

347301–347350

347376–347400

347551–347575

347601–347650

347726–347775

347826–347875

347901–347925

347976–348000

348326–348350

348851–348875

349451–349475

457226–457275

457851–457875

458901–458925

547501–547525

548776–548800

549551–549575

549901–549950

614754–614754

616979–616979
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*

690776–690791

697601–697625

697701–697725

697976–698000

703151–703175

803786–803800

861301–861325

895176–895200

913001–913025

963451–963475

1018601–1018625

1018701–1018725

1103826–1103850

1228526–1228550

1235026–1235050

1236951–1236975

1279101–1279125

1279151–1279175

1294826–1294850

1340351–1340362

1347827–1347850

1373908–1373908

1374501–1374525

1374601–1374625

1374976–1375000

1382251–1382275

1382326–1382375

1382426–1382450

1393551–1393575

1393802–1393825

1406026–1406050

1438351–1438375

1494501–1494525

1543951–1543975

1544651–1544675

1596226–1596250

1641626–1641633

1642901–1642925

1642937–1642950

1646821–1646822

1647807–1647825

1648201–1648225

1649201–1649225

1670101–1670125

1670851–1670875

1672376–1672400

1724569–1724575

1746801–1746825

1782326–1782350

1783717–1783725

1786327–1786327

1787572–1787575

1796831–1796831

1797326–1797350

1803376–1803400

1807726–1807750

1817676–1817700

1822526–1822550

1838451–1838475

1841576–1841600

1860451–1860475

1895302–1895325

1895534–1895534

1904626–1904650

1904901–1904925

1905961–1905975

1908351–1908356

1912151–1912175

1916482–1916483

1916676–1916700

1916701–1916725

1919701–1919725

1925401–1925425

1934301–1934325

1941226–1941250

1957651–1957675

1957676–1957700

1959451–1959475

1960826–1960850

1961626–1961650

1961701–1961725

1961726–1961750

1961901–1961925

1963626–1963650

1963876–1963900

1984101–1984125

1989526–1989532

1989535–1989545

1989547–1989550

1991126–1991150

1992126–1992150

1992176–1992200

1993101–1993125

2003451–2003475

2011051–2011075

2020876–2020900

2021001–2021025

2022501–2022525

2026826–2026850

2027011–2027025

2027227–2027234

2027236–2027250

2027551–2027575

2032651–2032651

2032671–2032675

2033601–2033602

2033604–2033625

2037376–2037400

2046951–2046974

2050501–2050525

2052676–2052700

2052726–2052750

2056426–2056450

2070026–2070050

2070351–2070400

2070451–2070475

2070726–2070750

2071328–2071329

2071551–2071575

2072251–2072275

2078951–2078975

2087002–2087025

2087163–2087163

2087226–2087250

2092126–2092129

2095176–2095200

2096101–2096125

2097626–2097650

2098130–2098150

2099110–2099110

2104526–2104550

2104626–2104650

2110051–2110075

2110201–2110225

2126551–2126575

2127401–2127425

2127426–2127450

2129301–2129325

2136376–2136400

2141926–2141950

2143076–2143100

2143201–2143225

2151076–2151100

2151101–2151125

2151151–2151175

2151351–2151351

2167501–2167525

2173126–2173150

2173504–2173525

2173776–2173800

2173876–2173900

2176701–2176725

2188601–2188625

83030084–83030084



A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

4999291–4999320

sorszámú nyugtatömb használata 2011. augusztus 1-jétõl

érvénytelen;

és

4959031–4959060

sorszámú nyugtatömb használata 2011. augusztus 20-tól

érvénytelen;

és

5051581–5051610

sorszámú nyugtatömb használata 2011. augusztus 29-tõl

érvénytelen.

*

A Jel Kulturális Szolgáltató Betéti társaság bejelentése:

CO8SB 4154801–CO8SB 4154850

sorszámú számlatömb elveszett (utolsó kiállított számla

sorszáma: CO8SB 4154818), használata 2011. augusztus 30-tól

érvénytelen.

*

A Melody-Motor-Média Kft. bejelentése:

B.13-372/a/új/6/V) számlatömb 5156605–5156650

sorszámú készpénzfizetési számlainak használata 2011.

június 22-tõl érvénytelen.

*

A Nil Nocere Medicina Bt. (1025 Budapest, Kavics u. 3.)

bejelentése:

OQOSA5028800–850

sorszámú készpénzfizetési számlainak használata 2011.

augusztus 10-tõl érvénytelen (az utolsó érvényes számla

sorszáma: OQOSA5028823).

*

Az UNIQA Biztosító Zrt. bejelentései:

720451–550

sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett,

használata 2011. augusztus 15-tõl érvénytelen;

és

574801–850

sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett,

használata 2011. augusztus 18-tól érvénytelen.
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II. GAZDASÁG

JOGSZABÁLYOK 157/2011. (VIII.11.)
Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasz-
nálásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm.
rendelet módosításáról ............................................................. 4794

160/2011. (VIII.18.)
Korm. rendelet
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A Kormány 157/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

(a továbbiakban: Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató – kivéve a természetes személyt és

a szolgáltatóval szerzõdött szolgáltatót – jogosult, amelyet határozatlan idõre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétõl

számított még legalább 5 év határozott idõtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként mûködõ gazdasági társasággal,

illetve a vele legalább 5 éve szerzõdéses jogviszonyban – kivéve a letétkezelõi tevékenység folytatását és a befektetési

üzletmenet kihelyezését – álló Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral

együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 fõnél több lakosú magyarországi településen,

b) az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású bankkártyával rendelkezik,

c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló

elektronikus utalványkártyák kibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen utalványkártyák száma meghaladta

a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének
és tranzitjának engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról *

A Kormány

az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl,

valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, a haditechnikai

termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi CIX. törvény 10. §

(1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 25. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon

kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében,

a 29. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló

2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

* A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2011. évi 96. számában találhatóak
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I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. behozatal:

a) olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Közösség vámterületén kívüli területrõl a Közösségi

Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 4. cikk (7) bekezdésében

meghatározott „közösségi áru” fogalomkörébe nem tartozó áru kerül behozatalra,

b) a Vámkódex 114. cikkében foglalt aktív feldolgozásra beérkezõ áru, a 137. cikkében meghatározott ideiglenes

behozatalra kerülõ áru, a 145. cikkében foglaltak szerint passzív feldolgozásra kivitt áru, valamint a 185. cikkében

meghatározott tértiáru behozatala, vagy

c) szoftver vagy technológia átvétele elektronikus eszközök, telefax vagy telefon útján az Európai Közösség

vámterületén kívülrõl a Magyar Köztársaság területére;

2. behozatali vámhivatal: a Vámkódex 4. cikk 4b., illetve a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi

CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 1. § (3) bekezdés 1/a. és 1/c. pontja szerint a vámhatóságok által

a vámjogszabályok alapján meghatározott alsó fokú vámszerv, ahol a Közösség vámterületére beszállított áruk

vámjogi sorsának meghatározásával kapcsolatos alakiságokat elvégzik, beleértve a megfelelõ kockázatalapú

ellenõrzéseket is;

3. Belsõ Megfelelési Program: olyan, a vállalkozás megbízhatóságát alátámasztó tájékoztató dokumentum, amely

tartalmazza a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a tevékenysége során keletkezett dokumentumok

kezelésének és a nyilvántartás leírását; meghatározza az e rendelet hatálya alá esõ tevékenységben részt vevõ

személyek feladatkörét és felelõsségét, tartalmazza a vállalkozáson belüli kockázatkezelés leírását, valamint e rendelet

elõírásainak vállalkozáson belüli végrehajtását, továbbá vállalkozáson belül rendelkezik az esetleges nem

megfelelõségek felszámolásának módjáról;

4. bróker tevékenység: a bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország

vállalkozásai, vagy szervei között haditechnikai eszköz, vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység,

ideértve az üzlet megszervezését, a szerzõdõ felek közötti közvetítést, az üzleti lehetõség jelzését a vevõ, vagy az eladó

részére, valamint a saját jogon történõ vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek a Magyar Köztársaság

területére;

5. Európai Közösség vámterülete: a Vámkódex 3. cikkében meghatározott terület;

6. devizamentes ügylet: elszámolási kötelezettség nélküli ügylet;

7. exportõr: olyan vállalkozás,

a) amelynek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik,

b) amely a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerzõdõ partnere, és jogosult a termék az

Európai Közösség vámterületén kívüli kiszállításának meghatározására; amennyiben nem kötöttek kiviteli

szerzõdést vagy pedig a szerzõdés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek az Európai

Közösség vámterületén kívüli kiküldésére szóló jogosultság a meghatározó, vagy

c) amely szoftver vagy technológia elektronikus úton, faxon vagy telefonon való továbbításáról rendelkezik

az Európai Közösség vámterületén kívüli helyre;

8. haditechnikai eszköz: az 1. mellékletben felsorolt termék és annak hatástalanított változata abban az esetben, ha az

kiképzési, oktatási célra alkalmas;

9. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § e) pontjában ekként meghatározott fogalom;

10. importõr: az a vállalkozás,

a) amelynek nevében a behozatali nyilatkozatot teszik,

b) amely a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Unión kívüli harmadik országbeli fél szerzõdõ partnere, és jogosult

a termék Európai Közösség vámterületén kívülrõl a Magyar Köztársaság területére történõ beszállításának

végrehajtására, továbbá amennyiben nem kötöttek behozatali szerzõdést vagy a szerzõdõ fél nem saját nevében

tevékenykedik, akkor a terméknek a Magyar Köztársaság területére történõ beszállítására szóló jogosultság

a meghatározó, vagy
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c) amely úgy dönt, hogy elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon szoftvert vagy technológiát hoz be a Magyar

Köztársaság területére;

11. kivitel:

a) a Vámkódex 161. cikkében foglalt kiviteli eljárás, vagy

b) szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történõ továbbítása

az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre, technológia telefonon történõ szóbeli továbbítása akkor, ha egy

dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák, vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami

alapvetõen azonos eredményhez vezet;

12. kiviteli vámhivatal: a Vámkódex 4. cikk 4c., illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/a. és 1/c. pontja szerint

a vámhatóságok által a vámjogszabályok alapján meghatározott alsó fokú vámszerv, ahol a Közösség vámterületét

elhagyó áruk vámjogi sorsának meghatározásával kapcsolatos alakiságokat elvégzik, beleértve a megfelelõ

kockázatalapú ellenõrzéseket is;

13. Nemzetközi Import Igazolás: az exportõr ország kérésére az importõr ország Nemzetközi Import Igazolást állít ki, amely

az importõr ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy az importált eszközök, vagy technológiák

a megadott értékben kerülnek beszállításra a megjelölt végfelhasználási célból és azok nem kerülnek

továbbértékesítésre az importõr ország illetékes hatóságának tudta nélkül;

14. Szállítási Tanúsítvány: a végfelhasználó ország illetékes hatóságának igazolása arról, hogy a harmadik országba kivitt

vagy más tagállamba kiszállított, valamint a harmadik országból behozott vagy más tagállamból beérkezett eszköz

a végfelhasználó ország vámterületére érkezett;

15. szolgáltatás: minden olyan mûszaki támogató tevékenység, amely a haditechnikai eszköz fejlesztésével, gyártásával,

összeszerelésével, minõségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával vagy bármely más mûszaki

szolgáltatással kapcsolatos, ideértve a bérmunkát, továbbá az eszközök kezelésének és alkalmazásának oktatását, és

amely megvalósulhat mûszaki-technológiai utasítás, elméleti és gyakorlati oktatás, gyártási ismeret és tapasztalat

átadása vagy konzultáció útján szóban, írásban és elektronikus úton is;

16. tanúsított vállalat: olyan vállalkozás, amely rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban:

Hatóság) által kiadott tanúsítással, továbbá az Európai Unió más tagállamában letelepedett, a tagállam hatósága által

tanúsított gyártó;

17. transzfer: haditechnikai eszköz átadása vagy szállítása egy Európai Unió tagállamában lévõ szállító és egy valamely

másik tagállamban található címzett között, amely lehet:

a) kiszállítás: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás a Magyar

Köztársaság területérõl az Európai Unió valamely tagállamába kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást,

b) beérkezés: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Unió

valamely tagállamából érkezik a Magyar Köztársaság területére; beleértve az ideiglenes árumozgást;

18. transzfert végrehajtó: olyan vállalkozás,

a) amelynek nevében a kiszállításról vagy beérkezésrõl a nyilatkozatot teszik,

b) amely a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Unió egyik tagállamában bejegyzett címzett szerzõdõ partnere, és

jogosult a termék Európai Közösség vámterületén történõ szállításának meghatározására; amennyiben nem

kötöttek szerzõdést vagy pedig a szerzõdés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek

az Európai Közösség vámterületén történõ szállítására szóló jogosultság a meghatározó, vagy

c) amely szoftver vagy technológia elektronikus úton, faxon vagy telefonon való továbbításáról rendelkezik

az Európai Közösség vámterületén belül;

19. tranzit: szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt a Magyar Köztársaság területén keresztül úgy

továbbítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik;

20. újra kivitel:

a) a Vámkódex 182. cikkében foglalt újra kivitel vagy

b) szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történõ továbbítása

az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre, technológia telefonon történõ szóbeli továbbítása akkor, ha egy

dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák, vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami

alapvetõen azonos eredményhez vezet;

21. vállalkozás: az olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsõdlegesen üzletszerû gazdasági

tevékenység folytatása céljából jött létre, továbbá az egyéni vállalkozó, valamint költségvetési szerv;

22. Végfelhasználói Nyilatkozat: az exportõr ország kérésére a végfelhasználó, vagy a végfelhasználó országának

nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt eszközök a végfelhasználó országában a megjelölt céllal kerülnek

felhasználásra, továbbá az áru nukleáris, biológiai, illetve vegyi fegyverek fejlesztésére, gyártására és használatára,
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vagy ilyen fegyverek célba juttatására szolgáló eszköz részeként nem kerül felhasználásra; tartalmazhat újra kiviteli

tilalmat, illetve nyilatkozatot arról, hogy nem kerül továbbértékesítésre az eredeti exportõr ország hozzájárulása

nélkül.

2. Általános engedélyezési szabályok

2. § (1) A haditechnikai eszközök kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával, és haditechnikai szolgáltatások

nyújtásával és igénybevételével összefüggõ kereskedelmi tevékenység a Magyar Köztársaság területén a Hatóság által

kiadott engedélyek birtokában folytatható.

(2) Engedélyt

a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel mûködõ

gazdasági társaságot, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepét, valamint kereskedelmi

képviseletét, de nem beleértve a vámszabad területen alapított társaságot,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,

c) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv, továbbá

d) határon átnyúló szolgáltatás esetében az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett vállalkozás kaphat.

3. § A Hatóság az engedély és a tanúsítás iránti kérelemrõl – a tranzitengedély iránti kérelem kivételével – 90 napon belül

dönt.

4. § Nem szükséges engedély, ha

a) haditechnikai eszközt az Országgyûlés vagy a Kormány által jóváhagyott csapatmozgás, továbbá hatályos

nemzetközi szerzõdésben kifejezetten engedélyezett kötelezettségek keretében szállítanak át a Magyar

Köztársaság területén,

b) a szállítást – kötelezettségei teljesítéséhez – az Európai Unió, a NATO, vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

végzi,

c) a szállítás

ca) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos

balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § d) pontja szerinti nemzetközi

segítségnyújtás esetében,

cb) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos

balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § e) pontja szerinti katasztrófa esetében vagy

cc) külföldön történt katasztrófa vagy egyéb vészhelyzet esetében

nyújtott humanitárius segítségnyújtáshoz, vagy adományhoz kapcsolódik, vagy

d) haditechnikai eszközt fegyveres testületek közös gyakorlat, bemutató céljából szállítanak át a Magyar Köztársaság

határán.

5. § Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során

alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet által nem szabályozott

kérdések esetében e rendelet elõírásai irányadók.

6. § Haditechnikai eszköz kivitelének, behozatalának, transzferjének, tranzitjának, és haditechnikai szolgáltatások

nyújtásának és igénybevételének engedélyezése, és a tanúsítás során alkalmazandó engedélykérelmek és

engedélyokmányok mintáját a Hatóság honlapján közzéteszi.

7. § A Hatóság az engedélyeket a külpolitikáért felelõs miniszter, a külgazdaságért és a Kárpát-medencei gazdasági övezet

gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, valamint

az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Felderítõ Hivatal,

a Katonai Biztonsági Hivatal, az Országos Rendõr-fõkapitányság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetõje szakértõi

véleményének kikérésével adja ki.
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3. Korlátozások

8. § (1) Nem engedélyezhetõ olyan kereskedelmi ügylet, amely

a) ellentétes a Magyar Köztársaság nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,

b) ellentétes a Magyar Köztársaság nemzetgazdasági érdekeivel,

c) nemzetbiztonsági érdeket sért,

d) akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek

jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,

e) ellentétes a 2. mellékletben meghatározott kritériumokkal.

(2) A Hatóság a kiadott engedélyt visszavonja, ha az engedély kiadását követõen olyan változás állt be, amely alapján

a kérelem elutasításának lenne helye. A Hatóság a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a vállalkozás a rendeletben

foglalt elõírásokat, az engedélyben meghatározott feltételeket vagy a kereskedelemre vonatkozó jogszabályi

rendelkezéseket megsérti.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben a Hatóság döntésében az indokolást mellõzi.

(4) A Hatóság az (1) bekezdés e) pontja alapján elutasított kérelemben foglalt adatokról, az elutasítás indokolásával

együtt értesíti az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságait.

II. FEJEZET

ENGEDÉLYTÍPUSOK

4. Tevékenységi engedély

9. § (1) A vállalkozás tevékenységi engedély birtokában jogosult haditechnikai eszköz kivitelével, behozatalával,

transzferjével, tranzitjával és haditechnikai szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatosan elõkészítõ

tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, elõkészítõ tárgyalások) végzésére.

(2) Tevékenységi engedély típusai:

a) teljes, amelynek hatálya valamennyi haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra,

b) részleges, amelynek hatálya meghatározott haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra, vagy

c) eseti, amelynek hatálya egy ügyletre

terjed ki.

(3) A tevékenységi engedély iránti kérelmet a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság

részére.

(4) A tevékenységi engedély 2 évig hatályos. Tevékenységi engedély hatályának lejártát követõen legfeljebb 30 napon

belül benyújtott kérelemre, haditechnikai eszközökkel vagy szolgáltatásokkal végzett külkereskedelmi tevékenységet

folytató vállalkozások részére a tevékenységi engedély 5 évre adható.

(5) Az eseti tevékenyégi engedély az adott ügylethez tartozó forgalmi engedély lejáratáig hatályos.

(6) A tevékenységi engedéllyel rendelkezõ vállalkozás jogutóddal történõ megszûnése esetén a jogutód haditechnikai

eszközt és szolgáltatást csak új tevékenységi engedély birtokában forgalmazhat. A tevékenységi engedély iránti

kérelemhez nem kell csatolni azokat az e rendeletben elõírt mellékleteket, amelyek azon túlmenõen, hogy a jogutódra

vonatkoznak, megegyeznek azokkal, amelyeket a jogelõd a tevékenységi engedély iránti kérelméhez csatolt.

10. § A tevékenységi engedéllyel rendelkezõ vállalkozás a 3. mellékletben meghatározott adatokban történt változást

– beleértve a vállalkozás tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változást – 8 napon belül köteles bejelenteni

a Hatóságnak.

5. Tárgyalási engedély

11. § (1) Haditechnikai eszköz kivitelére, újra kivitelére, valamint harmadik ország – kivéve az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-államok) és Svájc – részére történõ szolgáltatás nyújtására

szerzõdés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthetõ, az abban meghatározott partnerrel, az engedélyezett

haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.

(2) Tárgyalási engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhetõ.
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(3) A tárgyalási engedély 12 hónapra adható, amely kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(4) A tárgyalási engedély iránti kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság

részére.

(5) A Hatóság a tárgyalási engedélyben a 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági

érdekbõl vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenõrzésének céljából, az összes körülmény

figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás,

a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(6) Nem szükséges tárgyalási engedély

a) az EGT-államok és Svájc esetében, valamint

b) garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes

árumozgással járó ügylet esetében.

6. Forgalmi engedély

12. § Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és

igénybevételére vonatkozó szerzõdés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthetõ. A forgalmi engedély típusai:

a) általános,

b) globális vagy

c) egyedi.

13. § (1) A Hatóság az ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és kormányközi együttmûködések elõmozdítása érdekében

meghatározott haditechnikai eszközök beérkezésére, kiszállítására, továbbá szolgáltatások igénybevételére és

nyújtására vonatkozó általános forgalmi engedélyt tehet közzé honlapján az alábbi esetekben:

a) hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá nemzetbiztonsági szervek, illetve tanúsított vállalatok részére történõ

kiszállítás vagy beérkezés,

b) garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes

árumozgással járó kiszállítás vagy beérkezés esetében.

(2) Az általános forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában használható fel.

(3) Az általános forgalmi engedély közvetlenül hatalmazza fel a hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkezõ

vállalkozást, hogy az általános forgalmi engedélyben meghatározott haditechnikai eszköz transzferét végrehajtsa.

A Hatóság honlapján közzétett általános forgalmi engedély terhére teljesített transzferekrõl a vállalkozás a Hatóság

részére a 21. § szerint utólagosan szolgáltat adatot.

(4) Az általános forgalmi engedély számát a vállalkozás köteles feltüntetni a haditechnikai eszközöket kísérõ

okmányokon.

(5) A Hatóság az általános forgalmi engedélyben a 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági,

nemzetgazdasági érdekbõl vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenõrzésének céljából, az összes körülmény

figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás,

a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(6) A Hatóság az általános forgalmi engedélyt honlapján magyar és angol nyelven teszi közzé, és gondoskodik annak,

valamint az általános forgalmi engedély visszavonásának az Európai Unió által e célra létrehozott elektronikus

adatbázisba történõ feltöltésérõl.

14. § (1) A Hatóság kérelemre az EGT-államokban vagy Svájcban letelepedett szerzõdõ felek, végfelhasználók esetében, több

haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra, tartós termelési, valamint értékesítési kapcsolatra vonatkozó globális

forgalmi engedélyt adhat ki.

(2) Haditechnikai eszköz kivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó globális forgalmi engedély

iránti kérelmet az 5. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(3) Haditechnikai eszköz behozatalára vagy beérkezésére és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó globális forgalmi

engedély iránti kérelmet a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(4) Amennyiben az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság a (2) és (3) bekezdésben

meghatározott adatokon túl egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.

(5) A globális forgalmi engedély 3 évre adható, és – az érvényességi határidõ lejárta elõtt benyújtott – kérelemre, egy

alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.
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(6) A vevõ, a végfelhasználó, továbbá a bróker megbízhatóságáról a Hatóság felé a vállalkozás nyilatkozik. A nyilatkozat

tartalmazza, hogy a vevõt, a végfelhasználót, továbbá a brókert a saját államában vállalkozásként bejegyezték,

tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelõen mûködik.

(7) A vállalkozás tájékoztatja a Hatóságot arról, ha az újra kivitelre vagy újra kiszállításra szánt haditechnikai eszközök az

eladó ország hatóságának engedélye alapján kiviteli korlátozás alá esnek.

(8) A Hatóság a globális forgalmi engedélyben a 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági,

nemzetgazdasági érdekbõl vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenõrzésének céljából, az összes körülmény

figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás,

a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(9) Amennyiben a Hatóság a globális forgalmi engedély kiadását Szállítási Tanúsítvány utólagos benyújtásához köti,

a vállalkozás a Szállítási Tanúsítványt a globális forgalmi engedély lejártát követõ 6 hónapon belül köteles megküldeni

a Hatóság részére.

15. § (1) A 13. és 14. § hatálya alá nem tartozó ügyletek esetében a Hatóság kérelemre egyedi forgalmi engedélyt adhat ki.

(2) Kivitelre, valamint újra kivitelre vonatkozó egyedi forgalmi engedély kizárólag hatályos tárgyalási engedély

birtokában kérelmezhetõ.

(3) Haditechnikai eszköz kivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti

kérelmet a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(4) Haditechnikai eszköz behozatalára vagy beérkezésére és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi

engedély iránti kérelmet a 8. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(5) Amennyiben az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság a (3) és (4) bekezdésben

meghatározott adatokon túl egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet.

(6) Az egyedi forgalmi engedély 12 hónapra adható, és kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(7) A vevõ, a végfelhasználó, továbbá a bróker megbízhatóságáról a Hatóság felé a vállalkozás nyilatkozik. A nyilatkozat

tartalmazza, hogy a vevõt, a végfelhasználót, továbbá a brókert a saját államában vállalkozásként bejegyezték,

tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelõen mûködik.

(8) A vállalkozás tájékoztatja a Hatóságot arról, ha az újra kivitelre vagy újra kiszállításra szánt haditechnikai eszközök az

eladó ország hatóságának engedélye alapján kiviteli korlátozás alá esnek.

(9) A Hatóság az egyedi forgalmi engedélyben a 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági,

nemzetgazdasági érdekbõl vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenõrzésének céljából, az összes körülmény

figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás,

a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

(10) Amennyiben a Hatóság az egyedi forgalmi engedély kiadását Szállítási Tanúsítvány utólagos benyújtásához köti,

abban az esetben a vállalkozás a Szállítási Tanúsítványt az egyedi forgalmi engedély lejártát követõ 6 hónapon belül

köteles megküldeni a Hatóság részére.

16. § (1) A Nemzetközi Import Igazolás és Végfelhasználói Nyilatkozat iránti kérelemhez csatolni kell a vállalkozás nyilatkozatát

arról, hogy a behozott haditechnikai eszközt és igénybe vett szolgáltatást kizárólag az e nyilatkozatban megjelölt

feltételekkel és módon fogják felhasználni.

(2) A Nemzetközi Import Igazolás kizárólag az abban megnevezett vállalkozás nevében használható fel a származási,

illetve szerzõdõ ország hatóságai elõtti eljárás során. A Nemzetközi Import Igazolás kibocsátását követõen 6 hónapig

hatályos.

(3) A behozatali vámhivatal a Szállítási Tanúsítványon igazolja a behozatal vagy beérkezés megtörténtét.

(4) A Nemzetközi Import Igazolásban és a hozzá kapcsolódó Végfelhasználói Nyilatkozatban, valamint a Szállítási

Tanúsítványban foglalt adatokkal kapcsolatban beálló változásról a vállalkozás haladéktalanul értesíti a Hatóságot.

7. Bróker engedély

17. § (1) Bróker tevékenység végzésére a Hatóság kérelem alapján egy ügyletre szóló bróker engedélyt ad ki. A bróker engedély

iránti kérelmet a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére.

(2) A bróker engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhetõ.

(3) A bróker engedély 12 hónapra adható, amely kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

(4) A Hatóság a bróker engedélyben a 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági

érdekbõl vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenõrzésének céljából, az összes körülmény

4800 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám



figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás,

a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.

8. Tranzitengedély

18. § (1) Az 1. melléklet I. fejezet a)–c) pontjában, II. fejezet a) és b) pontjában, III. és IV. fejezetében, VII. fejezet a)–f), h), valamint

i) pontjában, továbbá VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközök tranzitjához tranzitengedély szükséges.

A tranzit engedélyre vonatkozó kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani

a Hatóság részére. A tranzitengedély iránti kérelemrõl a Hatóság 15 napon belül dönt.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi haditechnikai eszköz tranzitja engedélyköteles, amennyiben a küldõ és

a célország is harmadik ország, ide nem értve az EGT-államokat és Svájcot.

(3) Tranzitengedély tranzitra vonatkozó hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhetõ.

(4) A tranzitengedély három hónapig hatályos, amely kérelemre, egy alkalommal, 3 hónappal meghosszabbítható

III. FEJEZET

TANÚSÍTÁS

19. § (1) A tanúsítási eljárás során a Hatóság megvizsgálja a vállalkozás megbízhatóságát. A vállalkozás megbízható, ha:

a) legalább 2 éve rendelkezik hatályos tevékenységi engedéllyel, és a haditechnikai termékek gyártásának és

a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.)

szerinti hatályos haditechnikai eszközök gyártására vonatkozó engedéllyel,

b) haditechnikai külkereskedelmi tevékenysége során maradéktalanul betartotta a Httv., valamint a haditechnikai

külkereskedelemre vonatkozó, jogszabályi rendelkezések elõírásait és a Belsõ Megfelelési Programjában

foglaltakat,

c) a Belsõ Megfelelési Programban kijelölt felelõs vezetõje írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozás

megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység vagy haditechnikai eszköz

végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához,

d) a Belsõ Megfelelési Programban kijelölt felelõs vezetõje írásban kötelezettséget vállal arra, hogy kérdések és

vizsgálatok esetében az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy

másik tagállam transzferengedélye alapján kapott haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és

végfelhasználásáról, és

e) Belsõ Megfelelési Programjában kijelölt felelõs vezetõje írásban nyilatkozik arról, hogy az átvett haditechnikai

eszközöket saját gyártásukhoz, vagy tevékenységükhöz használják fel.

(2) A Hatóság által tanúsított vállalatok jogosultak a tanúsításban meghatározott haditechnikai eszközök átvételére az

általános forgalmi engedély terhére.

(3) A tanúsítás olyan haditechnikai eszközökre és szolgáltatások igénybevételére szól, amelyek a vállalat gyártási

tevékenységéhez szükségesek.

(4) Nem szükséges tanúsítás a hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek részére.

(5) A Hatóság a vállalkozás elsõ alkalommal történt tanúsítását követõen 1 éven belül a vállalkozást ellenõrzi. A Hatóság

a tanúsított vállalatokat szükségszerûen, de legalább 3 évente ellenõrzi.

(6) A Hatóság a tanúsítást kérelemre magyar és angol nyelven adja ki a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli

transzferére vonatkozó feltételek egyszerûsítésérõl szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 9. cikke értelmében a védelmi ipari vállalkozások tanúsításáról szóló, 2011. január 11-i 2011/24/EU bizottsági

ajánlás feltételei szerint.

(7) A tanúsítás legfeljebb 5 évre adható.

(8) A Hatóság az általa tanúsított vállalatok jegyzékét honlapján magyar és angol nyelven közzéteszi, és gondoskodik

azoknak, valamint a tanúsítás felfüggesztésének és visszavonásának az Európai Unió által e célra létrehozott

elektronikus adatbázisba történõ feltöltésérõl.

(9) A Hatóság a tanúsítást a 10. § szerinti változás bejelentés esetében újraértékeli.

20. § Ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság

követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével

egyidejûleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenõrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását.
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Amennyiben a vállalkozás az elõírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstõl számított 3 hónapon

belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.

IV. FEJEZET

ADATSZOLGÁLTATÁS

21. § (1) A vállalkozás köteles negyedévente

a) az általános forgalmi engedély terhére lebonyolított forgalomról,

b) a forgalmi engedélyállományról, és

c) a teljesült bróker engedély állományról

szóló adatokat göngyölítve, a honlapon közzétett formanyomtatványon a Hatóságnak megküldeni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség határnapja a tárgyév április 30., július 31., október 31. és

a tárgyévet követõ év február 28. napja.

(3) A vállalkozás köteles naprakész nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal:

a) a haditechnikai eszköz típusa,

b) a haditechnikai eszközmennyisége és értéke,

c) a szállítás dátumai,

d) címzett és végfelhasználó neve és címe, székhelye,

e) amennyiben ismert, a haditechnikai eszköz végfelhasználása, és

f) annak igazolása, hogy a haditechnikai eszközök címzettjét tájékoztatatták a forgalmi engedélyben foglalt kiviteli

korlátozásról.

(4) A vállalkozás a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásában rögzített adatokat és kapcsolódó dokumentációt köteles 5 évig

megõrizni. A vállalkozás nyilvántartásából a 24. § (1) bekezdésében meghatározott szervek részére szolgáltathat adatot.

22. § (1) A vámhivatal a nem hatályos papír alapú tranzitengedély okmányt köteles bevonni és haladéktalanul visszaküldeni

a Hatóság részére. A vállalkozás a fel nem használt papír alapú tranzit engedély okmányokat a Hatóság részére köteles

visszaküldeni. A vállalkozás a felhasznált vagy a nem hatályos papír alapú globális és egyedi forgalmi engedély

okmányok hiteles másolati példányát köteles megküldeni a Hatóság részére.

(2) A behozatali vámhivatal a 6. melléklet II. pont 2. alpontja és a 8. melléklet II. pont 2. alpontja szerinti Szállítási

Tanúsítvány másodpéldányát haladéktalanul köteles megküldeni a Hatóság részére.

23. § A külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter a haditechnikai

külkereskedelmi engedélyezési tevékenységrõl évenként egy alkalommal jelentést tesz a honvédelmi ügyekkel

foglalkozó, a rendészeti ügyekkel foglalkozó, a külpolitikai ügyekkel foglalkozó, továbbá a nemzetbiztonsági ügyekkel

foglalkozó országgyûlési bizottságoknak.

V. FEJEZET

ELLENÕRZÉS, BÍRSÁGOLÁS

24. § (1) Az e rendeletben szabályozott tevékenység, valamint az engedélyben meghatározott feltételek betartásának

ellenõrzésére a Hatóság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.

(2) A behozatali vámhivatal a globális és egyedi forgalmi engedélyek esetében elvégzi a behozatal és a beérkezés

igazolását.

(3) A kiviteli vámhivatal a globális és az egyedi forgalmi engedélyek esetében elvégzi a kivitel és a kiszállítás igazolását.

(4) A vállalkozás a Hatóság vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívására tájékoztatást ad a kivitt, behozott, vagy

transzferált haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásról. A vállalkozás a Hatóság vagy a Nemzeti

Adó- és Vámhivatal kérésére rendelkezésére bocsátja az ügylet során keletkezett dokumentumokat.

25. § (1) Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. §-a szerint

kiszabható bírság mértéke:

a) a 10. §, a 21. §, valamint a 22. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség megszegése esetén ötezertõl ötvenezer forintig,

b) a 16. § (4) bekezdésének megsértése esetén százezertõl egymillió forintig,
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c) a 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése esetén

egymilliótól ötmillió forintig,

d) egyes a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során

alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek,

továbbá a 12. §-ban és a 17. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése esetén ötmilliótól tízmillió forintig,

e) 14. § (6) és (7) bekezdés, valamint a 15. § (7) és (8) bekezdés szerinti kötelezettség megszegése, a hatóság

megtévesztésére alkalmas valótlan adat közlése, valamint az egyes engedélyekben elõírt eseti feltételek

megszegése esetén ötszázezertõl tízmillió forintig

terjedhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogerõs határozatban megállapított bírságot a határozatban megjelölt számlaszámra,

a megjegyzés rovatban a határozat számára hivatkozva való utalással kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bírság megfizetése készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással történhet.

VI. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

26. § A Belsõ Megfelelési Program összeállításához a Hatóság honlapján útmutatót tesz közzé.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépése elõtt kiadott engedélyek hatályosságát nem érinti.

(3) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépéskor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

28. § (1) Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy

büntetés során alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a) a fegyverkereskedelem ellenõrzésérõl szóló, 2003. június 23-i 2003/468/KKBP tanácsi együttes fellépésnek,

b) az Európai Unió közös katonai listájának (2011/C 86/01),

c) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenõrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról

szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontnak,

d) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerûsítésérõl szóló,

2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében

történõ módosításáról szóló, 2010. november 22-i 2010/80/EU bizottsági irányelvnek,

f) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerûsítésérõl szóló

2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke értelmében a védelmi ipari vállalkozások tanúsításáról

szóló, 2011. január 11-i 2011/24/EU bizottsági ajánlásnak, továbbá

g) a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

29. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A Hivatal külkereskedelmi államigazgatási hatóságként:)

„c) eljár a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával összefüggõ

kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben, valamint elvégzi a vállalkozások

tanúsítását a nemzetközileg vállalt kötelezettségek betartásával, valamint a polgári lõfegyverek és lõszerek kiviteli,

behozatali forgalmának és egyes közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatali forgalmának

engedélyezésével és ellenõrzésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.”
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30. § Hatályát veszti a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának

engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelete
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint – a 23. § c) pontja tekintetében – az 56/A. §

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h), s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására használt szállítható nyomástartó berendezések

közül kiterjed:

a) a forgalomba hozatal tekintetében az új szállítható nyomástartó berendezésre, amely még nincs ellátva

megfelelõségi jelöléssel;

b) a megfelelõségi jelölésekkel ellátott meglévõ szállítható nyomástartó berendezés idõszakos vizsgálatára,

közbensõ vizsgálatára, soron kívüli ellenõrzésére és használatára;

c) a megfelelõségi jelölésekkel nem ellátott szállítható nyomástartó berendezés megfelelõség-újraértékelésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra, a szállítható nyomástartó berendezésre,

a) amely 2004. május 1-jét megelõzõen került forgalomba, és amelynek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti

Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1979. évi 19. törvényerejû rendelettel kihirdetett

ADR Megállapodás mellékletei (a továbbiakban: ADR), a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi

Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetésérõl szóló 1986. évi 2. törvényerejû rendelettel kihirdetett COTIF

Egyezmény C Függeléke (RID) Melléklete (a továbbiakban: RID) vagy a Genfben 2000. május 26. napján kelt,

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetésérõl szóló 2009. évi

III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzat (a továbbiakban: ADN) követelményeinek,

valamint az e rendeletben megállapított, az újraértékelés idõpontjában alkalmazandó valamennyi

követelménynek való megfelelõség-újraértékelése nem történt meg,

b) amelyet kizárólag az EGT-megállapodásban részes állam és harmadik ország területe között

ba) veszélyes áruk közúti szállítására használnak és a szállítás az ADR elõírásainak megfelel, vagy

bb) a veszélyes áruk vasúti szállítására használnak, és a szállítás a RID elõírásainak megfelel, vagy

bc) a veszélyes áruk belvízi szállítására használnak, és a szállítás az ADN elõírásainak megfelel.

(3) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá az UN 1950 tétel alá tartozó aeroszolok, a nyitott mélyhûtõ tartályok,

a légzõkészülékek gázpalackja és az UN 1044 tétel alá tartozó tûzoltó készülékek, valamint az ADR, a RID és az ADN

1.1.3.2. bekezdésében meghatározott mentesség alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések és

a 3.3. fejezetében foglalt különleges elõírások alapján a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozó

szabályok alól mentesített szállítható nyomástartó berendezések.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. szállítható nyomástartó berendezés: az ADR, a RID és az ADN 2. osztályába tartozó gázok – az osztályozási kódjukban

a „6” vagy a „7” számjegyet tartalmazó gázok és tárgyak kivételével –, valamint az e rendelet 1. mellékletben felsorolt,

más osztályba tartozó veszélyes anyagok szállítására használt nyomástartó tartály (beleértve az UN 2037 tétel alá
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tartozó gázpatronokat is) az ADR, a RID és az ADN 6.2. fejezetében foglaltak értelmében, továbbá a tartány, battériás

jármû, battériás vasúti kocsi és többelemes gázkonténer (MEG-konténer) az ADR, a RID és az ADN 6.8. fejezetében

foglaltak értelmében, beleértve ezek szelepeit és egyéb tartozékaikat;

2. új szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését követõen gyártott szállítható nyomástartó

berendezés;

3. meglévõ szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését megelõzõen gyártott szállítható nyomástartó

berendezés;

4. bejelentett szervezet: a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. §

a) pontjában meghatározott szervezet;

5. forgalomba hozatal: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott

fogalom;

6. forgalmazás: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

7. használat: szállítható nyomástartó berendezés feltöltése, szállítással összefüggõ ideiglenes tárolása, ürítése és

újratöltése;

8. kivonás a forgalomból: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott

fogalom;

9. visszahívás: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom;

10. gyártó: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;

11. meghatalmazott képviselõ: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott

fogalom;

12. importõr: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely harmadik országból származó szállítható

nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket a belsõ piacon forgalomba hoz;

13. forgalmazó: a gyártótól vagy importõrtõl elkülönült, az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett azon

természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely

szállítható nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket forgalmaz;

14. tulajdonos: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezés van

a tulajdonában;

15. üzemeltetõ: az EGT-megállapodásban részes államban letelepedett természetes vagy jogi személy, valamint jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely szállítható nyomástartó berendezést használ;

16. gazdasági szereplõ: gazdasági vagy közszolgáltatási tevékenysége körében a gyártó, a meghatalmazott képviselõ,

az importõr, a forgalmazó, a tulajdonos és az üzemeltetõ, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen végzi

tevékenységét;

17. piacfelügyeleti hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;

18. megfelelõségértékelés: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított megfelelõségértékelés és

megfelelõségértékelési eljárás;

19. megfelelõségi jelölés (Pi jelölés): arra utaló jelölés, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel

a megfelelõségértékelésre vonatkozóan az ADR-ben, a RID-ben az ADN-ben és e rendeletben megállapított

követelményeknek;

20. a megfelelõség újraértékelése: a 2004. május 1-je elõtt gyártott és forgalomba hozott szállítható nyomástartó

berendezés megfelelõségének utólagos értékelése céljából, a tulajdonos vagy az üzemeltetõ kérésére lefolytatott

eljárás;

21. idõszakos vizsgálat: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított idõszakos vizsgálat és az arra irányadó

eljárások;

22. közbensõ vizsgálat: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított közbensõ vizsgálat és az arra irányadó

eljárások;

23. soron kívüli ellenõrzés: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított soron kívüli ellenõrzés és az arra irányadó

eljárások.
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3. A gazdasági szereplõk kötelezettségei

3. § (1) A gyártók a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalakor biztosítják, hogy a berendezést az ADR-ben,

a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményekkel összhangban tervezték, gyártották és

dokumentálták.

(2) Amennyiben a szállítható nyomástartó berendezésnek az alkalmazandó követelményeknek való megfelelõségét

az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított megfelelõségértékelési eljárás útján igazolták,

a gyártók a 14. §-ban elõírtak szerint elhelyezik a megfelelõségi jelölést.

(3) A gyártók kötelesek megõrizni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt mûszaki dokumentációt az említett

rendelkezésekben meghatározott idõszak végéig.

(4) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó

berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelõen

haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés

megfelelõségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(5) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a gyártók errõl haladéktalanul tájékoztatják azon

tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben forgalmazták a szállítható nyomástartó berendezést, és megadják

a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit.

(6) A gyártók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(7) A gyártók a piacfelügyeleti hatóság kérésére a hatóságnak átadják a szállítható nyomástartó berendezés

megfelelõségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, magyar nyelven. Az adott hatóság

kérésére a gyártók együttmûködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezéssel járó

kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések tekintetében.

(8) A gyártók az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és

az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

4. § (1) A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselõt nevezhetnek ki. A 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti

kötelezettségek teljesítése és a mûszaki dokumentáció elkészítése nem képezheti a meghatalmazott képviselõ

megbízásának részét.

(2) A meghatalmazott képviselõ a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak

legalább az alábbiak elvégzését kell lehetõvé tennie a meghatalmazott képviselõ számára:

a) a mûszaki dokumentációnak legalább az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben a gyártók számára meghatározott

ideig a piacfelügyeleti hatóság számára történõ rendelkezésre bocsátás érdekében történõ megõrzését;

b) a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére a szállítható nyomástartó berendezés megfelelõségének

igazolásához szükséges valamennyi információnak és dokumentációnak a hatóság részére magyar nyelven

történõ átadását;

c) a megbízása körébe tartozó szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett

intézkedések terén, a piacfelügyeleti hatóság kérésére e hatóságokkal történõ együttmûködést.

(3) A meghatalmazott képviselõ nevét és címét fel kell tüntetni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt megfelelõségi

tanúsítványon.

(4) A meghatalmazott képviselõk az üzemeltetõnek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben,

az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

5. § (1) Az importõrök csak olyan szállítható nyomástartó berendezést hozhatnak forgalomba, amely az ADR, a RID, az ADN és

az e rendelet követelményeinek megfelel.

(2) A szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát megelõzõen az importõrök gondoskodnak arról,

hogy a gyártó elvégezze a szükséges megfelelõségértékelési eljárást. Az importõrök kötelesek ezen túlmenõen

gondoskodni arról is, hogy a gyártó elkészítse a mûszaki dokumentációt, a szállítható nyomástartó berendezésen

elhelyezze a megfelelõségi jelölést és mellékelje hozzá az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt megfelelõségi

tanúsítványt.

(3) Amennyiben az importõr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel

meg az ADR, a RID, az ADN vagy e rendelet követelményeinek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem

hozhatja forgalomba, amíg azt megfelelõvé nem tették. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot

jelent, az importõr tájékoztatja errõl a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot.
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(4) Az importõrök az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben elõírt megfelelõségi tanúsítványon vagy ahhoz csatolva

kötelesek feltüntetni nevüket és azt a címet, amelyen elérhetõk.

(5) Az importõrök biztosítják, hogy – amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelõsségi körükben van – a raktározás

vagy szállítás körülményei nem veszélyeztetik a szállítható nyomástartó berendezésnek az ADR-ben, a RID-ben és

az ADN-ben elõírt követelményeknek való megfelelõségét.

(6) Azok az importõrök, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható

nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN, vagy e rendelet követelményeinek, az adott esetnek

megfelelõen haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés

megfelelõségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(7) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az importõrök errõl haladéktalanul tájékoztatják a gyártót,

valamint a piacfelügyeleti hatóságot, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések

részleteit. Az importõrök a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(8) Az importõrök legalább az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben a gyártók számára meghatározott ideig elérhetõvé

teszik a piacfelügyeleti hatóság számára a mûszaki dokumentáció egy példányát, és biztosítják, hogy a mûszaki

dokumentáció e hatóság rendelkezésére bocsátható legyen.

(9) Az importõrök a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére kötelesek átadni a szállítható nyomástartó berendezés

megfelelõségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven. Az importõrök

a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttmûködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó

berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(10) Az importõrök az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és

az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

6. § (1) A forgalmazók csak olyan szállítható nyomástartó berendezést forgalmazhatnak, amely megfelel az ADR, a RID, az ADN

és az e rendelet követelményeinek. A szállítható nyomástartó berendezés forgalmazása elõtt a forgalmazók ellenõrzik,

hogy azt ellátták-e a megfelelõségi jelöléssel, és mellékelték-e hozzá az elõírt megfelelõségi tanúsítványt és

elérhetõségi címet.

(2) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR,

a RID, az ADN vagy az e rendelet követelményeinek, akkor azt addig nem forgalmazhatja, amíg azt megfelelõvé nem

tették. Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja errõl a gyártót vagy

az importõrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(3) A forgalmazók biztosítják, hogy – amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelõsségi körükben van – a raktározás

vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott

követelményeknek való megfelelõséget.

(4) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó

berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy az e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelõen

meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelõségének biztosítása,

forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(5) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók errõl haladéktalanul tájékoztatják a gyártót

vagy az importõrt, továbbá a piacfelügyeleti hatóságot, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott

kiigazító intézkedések részleteit. A forgalmazók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket

kötelesek dokumentálni.

(6) A forgalmazók a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére kötelesek a hatóságnak átadni a szállítható nyomástartó

berendezés megfelelõségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven.

A hatóság kérésére a forgalmazók együttmûködnek vele az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó

berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(7) A forgalmazók az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és

az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

7. § (1) Amennyiben a tulajdonos úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel

meg az ADR, a RID és az ADN – ideértve az idõszakos vizsgálat követelményeit is –, valamint e rendelet

követelményeinek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem bocsáthatja más rendelkezésére, illetve

nem használhatja, amíg azt megfelelõvé nem tették.
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(2) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a tulajdonos tájékoztatja errõl a gyártót vagy az importõrt

vagy a forgalmazót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot. A tulajdonosok a meg nem felelés minden esetét és

a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(3) A tulajdonosok biztosítják, hogy – amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelõsségi körükben van – a raktározás

vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott

követelményeknek való megfelelõséget.

(4) A tulajdonosok az üzemeltetõknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek az ADR-ben, a RID-ben, az ADN-ben és

az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelnek.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak azokra a magánszemélyekre, akik a szállítható nyomástartó

berendezést személyes célra vagy háztartásukban, illetve szabadidõs- vagy sporttevékenység céljából használják vagy

szándékoznak használni.

8. § (1) Az üzemeltetõk csak olyan szállítható nyomástartó berendezést használhatnak, amely megfelel az ADR-ben,

a RID-ben, az ADN-ben és az e rendeletben megállapított követelményeknek.

(2) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az üzemeltetõ tájékoztatja errõl a tulajdonost, valamint

a piacfelügyeleti hatóságokat.

9. § Amennyiben az importõr vagy forgalmazó saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba a szállítható nyomástartó

berendezést, vagy olyan módon módosít egy már a belsõ piacon forgalmazott szállítható nyomástartó berendezést,

ami befolyásolhatja az alkalmazandó követelményeknek való megfelelõséget, e rendelet alkalmazásában gyártónak

kell tekinteni és a gyártó 3. §-ban elõírt kötelezettségei terhelik.

10. § A gazdasági szereplõk kötelesek a piacfelügyeleti hatóság kérésére legalább tízéves idõtartamra vonatkozóan

azonosítani:

a) bármely gazdasági szereplõt, aki vagy amely nekik a szállítható nyomástartó berendezést szállította;

b) bármely gazdasági szereplõt, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezést szállítottak.

4. Szállítható nyomástartó berendezés megfelelõsége és megfelelõségértékelése

11. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie az ADR,

a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben a megfelelõségértékelésre, az idõszakos vizsgálatra,

a közbensõ vizsgálatra és a soron kívüli ellenõrzésekre vonatkozóan megállapított követelményeknek. A megfelelõség-

értékelését a megfelelõségértékelésre bejelentett szervezet végezheti.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie abban

a dokumentációban foglalt leírásnak, amelynek alapján a berendezést gyártották. A berendezést idõszakos

vizsgálatnak, közbensõ vizsgálatnak és soron kívüli ellenõrzéseknek kell alávetni az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben

és az e rendeletben megállapított követelmények szerint.

(3) Az újratölthetõ szállítható nyomástartó berendezések leszerelhetõ részei külön megfelelõségértékelésnek is

alávethetõk.

5. Meglévõ szállítható nyomástartó berendezés megfelelõség-újraértékelése

12. § (1) A megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet állapítja meg hogy az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a 2004.

május 1-je elõtt gyártott és üzembe helyezett szállítható nyomástartó berendezések megfelelnek-e az ADR, a RID és

az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben alkalmazott mûszaki elõírásoknak, alkalmazva e rendelet szerinti

megfelelõség-újraértékelési eljárást.

(2) A megfelelõségi jelölést a rendelet 14. §-ban elõírtak szerint, a 13. §-ban elõírt kiegészítések figyelembevételével kell

elhelyezni.

6. Megfelelõség-újraértékelési eljárás

13. § (1) A tulajdonos vagy az üzemeltetõ a szállítható nyomástartó berendezésekre vonatkozóan az MSZ EN ISO/IEC

17020:2004 szabvány értelmében A típusúnak minõsülõ megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet
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rendelkezésére bocsátja a szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat (eredet, tervezési

elõírások és az acetilén palackoknál a porózus anyag részletes adatai). A berendezés üzemeltetõje köteles közölni

– ahol ilyen fennáll – a használatot korlátozó minden elõírást, és elõre átadni minden, az esetleges meghibásodásokra

vagy az elvégzett javításokra vonatkozó feljegyzést.

(2) A megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet ellenõrzi, hogy a forgalomban lévõ szállítható nyomástartó

berendezés biztonsági szintje legalább olyan-e, mint az ADR, a RID és az ADN elõírásainak megfelelõ szállítható

nyomástartó berendezésé. Az ellenõrzés az (1) bekezdésnek megfelelõen összeállított dokumentáció alapján történik,

szükség szerint további vizsgálatokkal kiegészítve.

(3) Ha az ellenõrzés eredménye megfelelõ, akkor a szállítható nyomástartó berendezést az ADR, RID és az ADN

elõírásaiban meghatározott idõszakos vizsgálatnak kell alávetni. Ha az idõszakos vizsgálat által elõírt követelmények

teljesülnek, az idõszakos vizsgálatért felelõs bejelentett szervezet a 14. §-nak megfelelõen elhelyezi a szállítható

nyomástartó berendezésen a megfelelõségi jelölést, vagy ellenõrzi az elhelyezését. A megfelelõségi jelölés mögött fel

kell tüntetni az idõszakos vizsgálatért felelõs bejelentett szervezet azonosító számát. Az idõszakos vizsgálatért felelõs

bejelentett szervezet az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen tanúsítványt ad ki az újraértékelésrõl.

(4) Sorozatban gyártott szállítható nyomástartó tartályok esetében – beleértve azok szelepeit és a szállításhoz használt

egyéb tartozékait is – egyedi darabjainak megfelelõség-újraértékelését az adott szállítható nyomástartó tartályok

idõszakos vizsgálatára bejelentett szervezet is elvégezheti, feltéve, hogy elõzõleg az (1) bekezdésben meghatározott

megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet már elvégezte a típus (2) bekezdés szerinti

megfelelõségértékelését. A megfelelõségi jelölés mögött fel kell tüntetni az idõszakos vizsgálatára bejelentett

szervezet azonosító számát.

(5) Az újraértékelésrõl a tanúsítványt minden esetben az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet adja ki, és feltünteti

benne legalább:

a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait, valamint ha ettõl eltérõ, a (2) bekezdésben

foglaltakkal összhangban, az (1) bekezdésben meghatározott megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet

azonosító számát,

b) az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonos vagy üzemeltetõ nevét és címét,

c) a (4) bekezdésben szereplõ eljárás alkalmazása esetén a típus-újraértékelésrõl szóló tanúsítvány azonosító

adatait,

d) annak a szállítható nyomástartó berendezésnek az azonosító adatait, amelyen a megfelelõség jelölést

elhelyezték, ezen belül legalább a sorozatszámot vagy sorozatszámokat, és

e) a kiállítás idõpontját.

(6) A (4) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a megfelelõség-újraértékelésre bejelentett szervezet tanúsítványt

ad ki a típus (2) bekezdés szerinti megfelelõségértékelésrõl, amelyben feltünteti legalább:

a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait,

b) az újraértékelésnek alávetett szállítható nyomástartó berendezés gyártójának nevét és címét, valamint – ha az

nem a gyártó – az eredeti típusjóváhagyás birtokosának nevét és címét,

c) az adott sorozathoz tartozó szállítható nyomástartó berendezések azonosító adatait,

d) a kiállítás idõpontját, és

e) a következõ szöveget: „Ez a tanúsítvány nem jogosít fel szállítható nyomástartó berendezések vagy alkatrészeik

gyártására.”.

(7) A tulajdonos vagy az üzemeltetõ a megfelelõségi jelölés elhelyezésével vagy elhelyeztetésével jelzi, hogy felelõsséget

vállal arra vonatkozóan, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó

elõírásainak és az e rendeletben megállapított, az újraértékelés idõpontjában alkalmazandó valamennyi

követelménynek.

7. Megfelelõségi jelölés

14. § (1) Az ADR, a RID és az ADN szállítható nyomástartó berendezés jelölésére vonatkozó követelményeken túl, olyan

szállítható nyomástartó berendezés látható el a 2. melléklet szerinti megfelelõségi jelöléssel, amely megfelel a 11. §

(1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2) Az újratölthetõ szállítható nyomástartó berendezések közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ leszerelhetõ

részegységeit megfelelõségi jelöléssel kell ellátni.
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(3) A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló rendelet

szerinti megfelelõségi jelöléssel ellátott közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ szelep és egyéb tartozék továbbra

is forgalmazható.

(4) Az új szállítható nyomástartó berendezésen a gyártó, a meglévõ nyomástartó berendezésen a megfelelõségének

újraértékelése során a megfelelõség-újraértékesítésére, vagy az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet köteles

a megfelelõség jelölést feltüntetni. Azon gázpalackok esetében, amelyek korábban megfeleltek a Gázpalack

Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: GBSZ) IV-VI. fejezetében meghatározott

követelményeknek, a megfelelõségi jelölés az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet által vagy a bejelentett

szervezet ellenõrzése mellett helyezhetõ el.

(5) A megfelelõségi jelölést ki kell egészíteni a megfelelõségértékelésre bejelentett szervezet, illetve

a megfelelõség-újraértékelésre bejelentett vagy az idõszakos vizsgálatra bejelentett szervezet azonosító számával.

(6) A bejelentett szervezet azonosító számát maga a bejelentett szervezet, vagy az általa adott utasítások alapján a gyártó

helyezi el.

(7) Az idõszakos vagy közbensõ vizsgálat alkalmával a vizsgálat idõpontját is fel kell tüntetni az idõszakos vizsgálatra

bejelentett szervezet azonosító száma mellett.

(8) A megfelelõségi jelölés magasságának legalább 5 mm-nek kell lennie. A legfeljebb 140 mm átmérõjû szállítható

nyomástartó berendezések esetében a jelölés magasságának legalább 2,5 mm-nek kell lennie.

(9) A 2. mellékletben a négyzethálós rajzon megadott arányokat be kell tartani. A négyzetháló nem része a jelölésnek.

(10) A megfelelõségi jelölést a szállítható nyomástartó berendezésen vagy annak adattábláján, valamint az újratölthetõ

szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ leszerelhetõ részein jól láthatóan,

egyértelmûen és maradandóan kell rögzíteni.

(11) A megfelelõségi jelölést azt megelõzõen kell elhelyezni, hogy az új szállítható nyomástartó berendezést vagy

az újratölthetõ szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkezõ leszerelhetõ részét

forgalomba hozzák.

(12) Nem alkalmazható a rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezésen olyan jel, jelölés vagy felirat,

amely a megfelelõségi jelölés jelentése vagy formája tekintetében megtévesztõ. Minden egyéb jelölés, amely nem

akadályozza a megfelelõségi jelölés olvashatóságát, feltüntethetõ a szállítható nyomástartó berendezésen.

8. Bejelentett szervezet kijelölése

15. § (1) Az iparügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: kijelölõ hatóság) jelöli ki a bejelentett szervezeteket

a) megfelelõségértékelésre;

b) megfelelõség-újraértékelésre;

c) idõszakos vizsgálatra.

(2) Egy szervezet a felsorolás több pontja alapján is kijelölhetõ.

(3) A bejelentett szervezetek kijelölése a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi

CXXXIII. törvényben elõírt feltételek alapján történik.

(4) A kijelölõ hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az EGT-államoknak az (1) bekezdés

szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.

(5) A kijelölõ hatóság nem jelentheti be a Bizottságnak az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott kijelölt

üzemi vizsgálóhelyet az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására.

16. § A bejelentett szervezetnek a bejelentés vonatkozásában eleget kell tennie az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben és

e rendeletben megállapított követelményeknek.

17. § (1) A vizsgáló szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a kijelölõ hatósághoz.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek

tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl azon szállítható

nyomástartó berendezések leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.
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9. Piacfelügyelet

18. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja vagy feltételezi, hogy a rendelet hatálya alá tartozó, megfelelõségi jelöléssel

ellátott szállítható nyomástartó berendezés elõírás szerint karbantartva és rendeltetésszerûen használva

veszélyeztetheti emberek és állatok életét, egészségét, vagy anyagi javak biztonságát, akkor elvégzik a szállítható

nyomástartó berendezés értékelését, amely kiterjed e rendeletben megállapított valamennyi követelményre.

(2) Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés

nem felel meg az ADR, a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben megállapított követelményeknek,

akkor haladéktalanul felszólítja a gazdasági szereplõt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére, hogy

a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az elõírásuktól függõen és

a kockázat jellegével arányosan – ésszerû határidõn belül kivonja a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból

vagy azt visszahívja. A piacfelügyeleti hatóság intézkedésérõl tájékoztatja a szállítható nyomástartó berendezés

megfelelõségét tanúsító bejelentett szervezetet.

(3) A gazdasági szereplõ köteles minden megfelelõ kiigazító intézkedést meghozni az általa a belsõ piacon forgalmazott

szállítható nyomástartó berendezés tekintetében.

(4) Ha az érintett gazdasági szereplõ nem teszi meg a megfelelõ kiigazító intézkedéseket a meghatározott határidõn

belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelõ átmeneti intézkedést a szállítható nyomástartó

berendezés magyar piacon történõ forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása

vagy visszahívása érdekében.

(5) A (4) bekezdés szerinti intézkedésrõl – megfelelõ indokolással együtt – tájékoztatni kell a Bizottságot és a többi

tagállamot.

(6) Az (5) bekezdésben említett tájékoztatásnak az összes rendelkezésre álló adatot tartalmaznia kell, különösen a nem

megfelelõ szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét,

a feltételezett nem megfelelõség és a felmerülõ kockázatok jellegét, a megtett intézkedések jellegét és idõtartamát,

valamint az érintett gazdasági szereplõ által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy az elõírások

megsértése a következõk valamelyike miatt következett-e be:

a) a szállítható nyomástartó berendezés meg nem felelése a személyek egészségével vagy biztonságával

kapcsolatos követelményeknek vagy a közérdek védelmére vonatkozóan az ADR, a RID és az ADN vonatkozó

elõírásainak és az e rendeletben megállapított követelményeknek; vagy

b) az ADR, a RID és az ADN mellékleteiben hivatkozott honosított harmonizált szabványok vagy mûszaki elõírások

vagy az ADR, a RID és az ADN belföldi alkalmazását elõíró jogszabályok követelményeinek elégtelensége.

19. § (1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a 18. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követõen megállapítja, hogy

bár egy szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és

az e rendeletben megállapított követelményeknek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy

biztonságára, illetve az anyagi javakra, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplõt, hogy tegyen meg minden

szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett szállítható nyomástartó berendezés

a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, illetve hogy – az elõírásoknak és a veszély mértékének

megfelelõen – ésszerû határidõn belül kivonják a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból vagy visszahívják

azt.

(2) A gazdasági szereplõ biztosítja, hogy kiigazító intézkedést hoznak az összes olyan érintett szállítható nyomástartó

berendezés tekintetében, amelyeket forgalmaz.

(3) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják

az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a meg nem felelõ szállítható nyomástartó berendezés azonosításához

szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülõ kockázatok jellegét,

a meghozott intézkedések jellegét és idõtartamát.

20. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezésen

a) a megfelelõségi jelölést nem a 11–14. §-ban foglaltaknak megfelelõen tüntették fel,

b) a megfelelõségi jelet nem tüntették fel,

c) a mûszaki dokumentáció nem elérhetõ, vagy hiányos, vagy

d) az ADR, a RID és az ADN vonatkozó elõírásainak és az e rendeletben megállapított követelményeknek nem

megfelelõ szállítható nyomástartó berendezésen tüntették fel,
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kötelezi az érintett gazdasági szereplõt a jogsértés megszüntetésére és a szállítható nyomástartó berendezés

megfelelõségének biztosítására.

(2) Ha a jelölést jogosulatlanul feltüntetõ érintett gazdasági szereplõ határidõben nem tesz eleget a kötelezésnek,

a hatóság megtiltja vagy korlátozza a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát, szállítását, üzembe

helyezését vagy használatát, illetve intézkedik a visszahívás, vagy a forgalomból történõ kivonás iránt.

10. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A bróm-pentafluorid UN 1745, a bróm-trifluorid UN 1746 és a jód-pentafluorid UN 2495 azonosító számú áruk

szállítására használt nyomástartó berendezések – a tartányban történõ szállítás kivételével –, valamint e berendezések

szelepeire és egyéb tartozékaira a rendelet elõírásait 2013. július 1-jétõl kell alkalmazni.

(3) A 17. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

11. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) Azon az ADR elõírásainak megfelelõ, cseppfolyós propán-bután gáz töltetû, alumínium ötvözetû hegesztett

gázpalackok, amelyeket 2004. május 1. elõtt, a GBSZ vagy a korábban hatályos ide vonatkozó jogszabályok alapján,

Magyarországon gyártottak és helyeztek forgalomba, az idõszakos vizsgálaton történõ megfelelõségükig belföldön

forgalomban tarthatóak a következõ feltételek együttes megléte esetén:

a) el vannak látva egyedi azonosítóval (gyártási szám),

b) egyértelmûen beazonosítható a gyártásközi ellenõrzést végzõ hatóság jele (bélyegzõ lenyomata),

c) a tízévenként esedékes termék idõszakos ellenõrzést az arra jogosult, kijelölt ellenõrzõ szervezet elvégezte, és

a gázpalack adattáblán ezt igazoló jelöléssel ellátta.

(2) Üzemben tarthatók, és csak belföldön forgalmazhatók és szállíthatók azon cseppfolyós propán-bután gáz töltetû,

alumínium ötvözetû hegesztett gázpalackok is, amelyek falvastagsága kisebb mint 3 mm, ha egyéb vonatkozásban

megfelelnek az ADR elõírásainak és az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3) A bejelentett vizsgáló ellenõrzõ szervezeteknek az e rendelet által elõírt követelményeknek 2012. december 31-ig kell

megfelelni. A bejelentett vizsgáló ellenõrzõ szervezet az e rendelet által elõírt követelmények teljesülését a Nemzeti

Akkreditáló Testület akkreditált státuszt megállapító határozatával is igazolhatja. A követelményeknek való

megfelelést a kijelölõ hatóság ellenõrzi.

(4) A varratnélküli acél, varratnélküli alumínium és alumíniumötvözet, valamint hegesztett kivitelû ötvözetlen acél

gázpalackokra a GBSZ IV-VI. fejezete alapján kiadott EGK-típusjóváhagyási tanúsítványok, valamint a szállítható

nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.) GKM

rendelet alapján kiadott EK-tervvizsgálati tanúsítványok az érvényességi idejükig egyenértékûek az e rendelet alapján

kiadott típusbizonyítvánnyal.

23. § Hatályát veszti

a) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról szóló

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet,

b) a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 1. § b) pontja és a Melléklet

IV–VI. fejezete,

c) a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló

4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet 5. §-ában az „és 98-as” szövegrész.

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés

24. § Ez a rendelet a szállítható nyomástartó berendezésekrõl és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK

és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti

és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

A 2. osztályba nem tartozó veszélyes áruk jegyzéke

A B C D

sorszám UN szám Osztály Veszélyes anyagok

1. 1051 6.1 HIDROGÉN-CIANID, STABILIZÁLT, 3%-nál kevesebb
víztartalommal

2. 1052 8 HIDROGÉN-FLUORID, VÍZMENTES

3. 1745 5.1 BRÓM-PENTAFLUORID. A tartányban történõ szállítás kivételével

4. 1746 5.1 BRÓM-TRIFLUORID. A tartányban történõ szállítás kivételével

5. 1790 8 FLUOR-HIDROGÉNSAV, 85%-nál több
hidrogén-fluorid-tartalommal

6. 2495 5.1 JÓD-PENTAFLUORID. A tartányban történõ szállítás kivételével

2. melléklet a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

Megfelelõségi jelölés (Pi-jelölés)

A 14. §-ban meghatározott megfelelõségi jelölést a következõ ábra szerint kell kialakítani:

A nemzetgazdasági miniszter 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelete
az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésérõl

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában turisztikai desztináció menedzsment szervezet: önkéntes módon alulról építkezõ, adott

célterület turisztikai feladatait (kutatás, tervezés, termékfejlesztés, információszolgáltatás, marketing, monitoring)

tagjai számára komplexen ellátó, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti nonprofit korlátolt felelõsségû

társaságként vagy egyesületként mûködõ szervezet, amely feladatait a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és

civil szervezetek közvetlen, vagy képviselt együttmûködésében és közös finanszírozásával valósítja meg.
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2. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági

Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 44. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

alcímbõl támogatásra (a továbbiakban: Támogatás) a Budapesten kívüli helyi önkormányzatok közül azok a helyi

önkormányzatok jogosultak, amelyeknél az Üdülõhelyi feladatok normatív hozzájárulás 2009. évi tényleges

összegének és 2011. évi eredeti elõirányzatának különbsége meghaladja a 2009. évben teljesített mûködési kiadások

1,4%-át.

(2) A Támogatás mértéke az Üdülõhelyi feladatok normatív hozzájárulás 2009. évi tényleges összege és 2011. évi eredeti

elõirányzata szerinti különbségének 22,9%-a.

(3) Nem jogosult Támogatásra az a helyi önkormányzat, amely nem rendelkezik 2011. évi eredeti elõirányzattal.

(4) Azon helyi önkormányzat, amely e rendelet hatálybalépésének napján tagja olyan helyi turisztikai desztináció

menedzsment (a továbbiakban: TDM) szervezetnek, amely az európai uniós társfinanszírozású Regionális Operatív

Programok TDM pályázatán 2009-ben vagy 2010-ben támogatást nyert, a fenti számítási mód alapján megállapított

Támogatás 20%-kal megnövelt összegére jogosult.

3. § A 2. § szerint Támogatásban részesülõ helyi önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét az 1. melléklet

tartalmazza.

4. § Budapest esetében a fõvárosi önkormányzat, és azok a kerületi önkormányzatok jogosultak a Támogatásra, amelyek

2011. évben önállóan szednek be idegenforgalmi adót. A Támogatás mértéke a helyi önkormányzat által 2011. évre

tervezett idegenforgalmi adóbevétel összegének 3,333%-a.

5. § A 4. § szerint Támogatásban részesülõ helyi önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét a 2. melléklet

tartalmazza.

6. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), vagy a miniszter által írásban kijelölt személy

az 1. mellékletben és a 2. mellékletben felsorolt helyi önkormányzatokkal támogatási szerzõdést köt.

(2) A Támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás, amelyet a miniszter által vezetett minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) egy összegben, elõfinanszírozással folyósít a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon

belül.

(3) A Támogatás folyósítása igénylést, illetve további döntést nem igényel.

7. § A helyi önkormányzat a Támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról a támogatási szerzõdésben foglaltaknak

megfelelõ határidõben és módon, a 3. melléklet szerinti adatlap (a továbbiakban: Adatlap) felhasználásával elszámol a

minisztérium felé. Az Adatlaphoz csatolni kell a kifizetett számlák, vagy a Támogatás átadásról szóló átutalási

bizonylatok hitelesített másolatát oly módon, hogy azok az Adatlap szerinti tartalommal azonosíthatók legyenek.

Az elszámolás során kizárólag az Adatlapon feltûntetett célok szerinti számlák és átutalási bizonylatok fogadhatóak el.

8. § (1) A végsõ kedvezményezett szintjén az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének megfelelõ gazdasági tevékenységhez

nyújtott Támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, amelyet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5.,

2006. 12.28.) rendelkezéseivel összhangban lehet nyújtani.

(2) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénzügyi

évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.

(3) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(4) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt

csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a támogatási szerzõdésben arról, hogy csekély

összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról

szóló bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való

kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

9. § Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó

korábban megítélt támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható önerõ támogatással

együttesen nem haladhatja meg a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
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piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 2008. augusztus 6-i

800/2008/EK bizottsági rendeletben, a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról

szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság határozatában

meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

10. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

11. § E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegû támogatást tartalmaz.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez

Az egyes, Budapesten kívüli helyi önkormányzatokat megilletõ, idegenforgalmi adó differenciált

kiegészítése jogcímen nyújtandó 2011. évi támogatás alakulása

A
Önkormányzat

Üdülõhelyi feladatok normatív hozzájárulás összege
(forint)

G H I

S.sz.

2009. évi
tény

mûködési
kiadások
összesen

(ezer forint)

Üdülõhelyi
feladatok
normatív

hozzájárulás
összegének
csökkenése
a mûködési

kiadások
%-ában

Idegen-
forgalmi adó
differenciált
kiegészítése

(forint)

B C D E F

KSH kód Név 2009. évi tény
2011. évi eredeti

elõirányzat

2011. és
2009. évi

hozzájárulás
különbsége

1. 0509362 Aggtelek 5 910 800 3 750 000 2 160 800 137 133 1,5756966 494 823

2. 1323199 Alsónémedi 15 847 834 2 250 000 13 597 834 685 062 1,9849056 3 113 904

3. 1930526 Alsóörs* 88 330 346 45 000 000 43 330 346 435 485 9,95 11 907 179

4. 2032081 Alsópáhok 41 578 680 33 000 000 8 578 680 288 565 2,97 1 964 518

5. 1922327 Badacsonytomaj* 32 669 656 18 000 000 14 669 656 709 307 2,07 4 031 221

6. 1903267 Badacsonytördemic 3 958 502 2 100 000 1 858 502 102 677 1,810047 425 597

7. 1923746 Bakonybél 7 904 400 5 250 000 2 654 400 141 467 1,8763387 607 858

8. 1925308 Balatonakali 21 762 940 10 500 000 11 262 940 181 040 6,22 2 579 213

9. 1905838 Balatonalmádi* 99 014 920 72 000 000 27 014 920 1 473 427 1,8334753 7 423 700

10. 1427377 Balatonberény 17 543 694 9 000 000 8 543 694 222 868 3,83 1 956 506

11. 1433853 Balatonboglár 63 058 166 43 500 000 19 558 166 1 182 271 1,6542879 4 478 820

12. 1420729 Balatonfenyves 36 988 100 25 500 000 11 488 100 421 544 2,73 2 630 775

13. 1921175 Balatonfüred* 411 674 640 294 000 000 117 674 640 2 925 751 4,02 32 336 991

14. 2017002 Balatongyörök* 39 500 144 24 000 000 15 500 144 228 990 6,77 4 259 440

15. 1905148 Balatonkenese 70 239 402 37 500 000 32 739 402 812 872 4,03 7 497 323

16. 1433862 Balatonlelle 101 776 894 82 500 000 19 276 894 1 160 224 1,6614804 4 414 409

17. 1414562 Balatonmáriafürdõ 24 556 992 18 000 000 6 556 992 230 969 2,84 1 501 551

18. 1411916 Balatonõszöd 7 460 500 3 750 000 3 710 500 64 673 5,74 849 705

19. 1422822 Balatonszemes 74 247 540 52 500 000 21 747 540 496 795 4,38 4 980 187

20. 1917154 Balatonszepezd 11 156 060 7 500 000 3 656 060 129 605 2,82 837 238

21. 1915565 Balatonudvari 12 359 100 9 000 000 3 359 100 117 310 2,86 769 234

22. 1903559 Balatonvilágos 30 608 400 21 000 000 9 608 400 293 167 3,28 2 200 324

23. 1224341 Bánk* 7 510 000 3 000 000 4 510 000 124 627 3,62 1 239 348
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24. 1634005 Berekfürdõ 71 668 502 48 000 000 23 668 502 334 779 7,07 5 420 087

25. 204899 Bikal 6 985 200 3 750 000 3 235 200 77 492 4,17 740 861

26. 525195 Bogács* 39 215 230 20 250 000 18 965 230 505 410 3,75 5 211 645

27. 1803090 Borgáta 2 765 600 1 650 000 1 115 600 23 755 4,7 255 472

28. 1805023 Bozsok 2 556 600 1 200 000 1 356 600 27 626 4,91 310 661

29. 1605795 Cserkeszõlõ 50 013 312 31 500 000 18 513 312 1 037 776 1,783941 4 239 548

30. 2007135 Cserszegtomaj 96 514 440 75 000 000 21 514 440 428 044 5,03 4 926 807

31. 1902185 Csopak* 42 142 920 28 500 000 13 642 920 427 115 3,19 3 749 074

32. 1929470 Döbrönte 7 296 300 3 750 000 3 546 300 25 883 13,7 812 103

33. 525326 Erdõbénye 6 884 300 3 300 000 3 584 300 180 487 1,9859048 820 805

34. 1414632 Fonyód 71 361 424 45 000 000 26 361 424 1 100 208 2,4 6 036 766

35. 2013569 Gosztola 400 000 180 000 220 000 13 863 1,5869581 50 380

36. 2023302 Gyenesdiás* 28 992 600 20 250 000 8 742 600 598 290 1,4612646 2 402 466

37. 905175 Hajdúszoboszló* 552 515 280 405 000 000 147 515 280 5 350 506 2,76 40 537 199

38. 818403 Hegykõ 41 497 800 30 000 000 11 497 800 221 749 5,19 2 632 996

39. 1925803 Hegymagas 2 466 900 150 000 2 316 900 35 664 6,5 530 570

40. 1409946 Hencse 1 108 200 450 000 658 200 46 326 1,4208004 150 728

41. 2003814 Hévíz* 550 841 630 504 000 000 46 841 630 1 828 317 2,56 12 872 080

42. 904118 Hortobágy* 10 347 200 6 150 000 4 197 200 268 557 1,5628712 1 153 391

43. 1613514 Jászszentandrás 8 504 800 4 500 000 4 004 800 271 052 1,4775025 917 099

44. 515680 Jósvafõ 1 797 480 750 000 1 047 480 55 245 1,896063 239 873

45. 1434193 Kaszó 1 918 000 1 050 000 868 000 19 931 4,36 198 772

46. 2032902 Kehidakustány 21 275 700 10 500 000 10 775 700 177 854 6,06 2 467 635

47. 1819345 Kétvölgy 581 200 150 000 431 200 18 869 2,29 98 745

48. 816221 Lipót 10 078 000 6 000 000 4 078 000 65 577 6,22 933 862

49. 1905564 Lovas* 1 490 842 600 000 890 842 41 539 2,14 244 803

50. 2031981 Márokföld 7 930 000 6 000 000 1 930 000 12 885 14,98 441 970

51. 1029045 Mátraszentimre 50 746 150 37 500 000 13 246 150 224 159 5,91 3 033 368

52. 1815723 Mesteri 2 184 346 1 500 000 684 346 36 309 1,8847834 156 715

53. 1314775 Nagybörzsöny 15 221 400 7 500 000 7 721 400 137 557 5,61 1 768 201

54. 1018810 Noszvaj 10 021 100 4 500 000 5 521 100 354 970 1,5553709 1 264 332

55. 212645 Óbánya 1 077 360 750 000 327 360 21 352 1,5331585 74 965

56. 211730 Orfû* 18 928 124 6 000 000 12 928 124 183 011 7,06 3 552 648

57. 1910092 Örvényes 953 480 300 000 653 480 24 995 2,61 149 647

58. 1917011 Paloznak* 15 561 400 9 000 000 6 561 400 77 902 8,42 1 502 561

59. 1007436 Parád 28 261 920 19 500 000 8 761 920 370 801 2,36 2 006 480

60. 1020215 Parádsasvár 12 568 202 6 750 000 5 818 202 65 512 8,88 1 332 368

61. 1318731 Pilisszentkereszt 21 874 448 6 000 000 15 874 448 267 707 5,93 3 635 249

62. 1923515 Porva 6 907 200 4 500 000 2 407 200 46 049 5,23 551 249

63. 1905625 Révfülöp 43 834 764 28 500 000 15 334 764 367 187 4,18 3 511 661

64. 811068 Röjtökmuzsaj 5 709 000 4 500 000 1 209 000 51 604 2,34 276 861

65. 1821306 Sárvár 183 049 260 127 500 000 55 549 260 3 916 787 1,4182354 12 720 781

66. 1417631 Siófok* 502 054 832 360 000 000 142 054 832 9 722 582 1,4610813 39 036 668

67. 1003382 Szarvaskõ 2 856 500 1 515 000 1 341 500 29 280 4,58 307 204

68. 1833172 Szeleste 4 539 700 2 400 000 2 139 700 153 221 1,3964796 489 991

69. 1005643 Szilvásvárad 26 906 400 19 500 000 7 406 400 429 763 1,7233685 1 696 066

70. 1930465 Tihany* 83 171 196 60 000 000 23 171 196 538 054 4,31 6 367 445
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71. 702459 Vajta 5 643 600 2 250 000 3 393 600 123 020 2,76 777 134

72. 1117251 Várgesztes 23 184 940 16 500 000 6 684 940 87 116 7,67 1 530 851

73. 1826000 Velem 3 097 400 2 250 000 847 400 47 533 1,7827614 194 055

74. 1328413 Visegrád* 100 205 978 67 500 000 32 705 978 504 729 6,48 8 987 603

75. 2012919 Vonyarcvashegy* 42 894 116 27 000 000 15 894 116 583 353 2,72 4 367 703

76. 2004002 Zalacsány 5 779 800 1 650 000 4 129 800 183 479 2,25 945 724

77. 2011785 Zalakaros* 267 880 010 180 000 000 87 880 010 816 287 10,77 24 149 427

78. 1406008 Zamárdi 149 587 790 90 000 000 59 587 790 737 375 8,08 13 645 604

79. 1314960 Zebegény 6 135 800 1 500 000 4 635 800 193 133 2,4 1 061 598

Mindösszesen: 339 990 419

*: a település tagja olyan helyi TDM szervezetnek, amely 2009-ben vagy 2010-ben a Regionális Operatív Programok

TDM pályázatán támogatást nyert

2. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez

A fõvárosi önkormányzatot, és az önállóan idegenforgalmi adót beszedõ kerületi önkormányzatokat

megilletõ, idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtandó 2011. évi támogatás

alakulása

Sorszám
A

Önkormányzat

B
2011. évi tervezett idegenforgalmi

adó bevétel (forint)

C
Idegenforgalmi adó differenciált

kiegészítése (forint)

1. Budapest Fõváros 150 000 000 4 999 500

2. Budapest I. Kerület 120 000 000 3 999 600

3. Budapest II. Kerület 36 566 000 1 218 750

4. Budapest III. Kerület 47 000 000 1 566 510

5. Budapest IV. Kerület 31 700 000 1 056 560

6. Budapest V. Kerület 638 000 000 21 264 540

7. Budapest VI. Kerület 80 000 000 2 666 400

8. Budapest VII. Kerület 140 000 000 4 666 200

9. Budapest VIII. Kerület 241 070 000 8 034 860

10. Budapest IX. Kerület 55 690 000 1 856 148

11. Budapest X. Kerület 90 000 000 2 999 700

12. Budapest XII. Kerület 30 000 000 999 900

13. Budapest XIII. Kerület 140 000 000 4 666 200

Mindösszesen 1 800 026 000 59 994 868
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3. melléklet a 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelethez

Adatlap az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtott 2011. évi költségvetési

támogatás elszámolásához

Támogatott helyi önkormányzat neve, címe, elérhetõségei:

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

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

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

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen kapott 2011. évi költségvetési támogatás mindösszesen:

……………………(Ft)

A
Turisztikai szakmai cél

B
Támogatásból

megvalósított feladat
ismertetése

C
Kifizetett számla

összege (Ft), száma

D
Az önkormányzat

megjegyzése

1.Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez és
annak tevékenységéhez köthetõ kiadások

1.

2.

…..
2. Egyéb turisztikai tevékenységet folytató intézmények
fenntartásához, tevékenységük megvalósításához
kapcsolódó kiadások:

1.

2.1. turisztikai információs iroda, vagy a Magyar Turizmus
Zrt.-vel névhasználatról szóló szerzõdést kötött iroda
(Tourinform iroda) fenntartása

2.

…..
2.2. gyógyfürdõ mûködése,
2.3. világörökségi helyszínek mûködésével kapcsolatos
kiadások
3.Turisztikai marketingtevékenység: turisztikai
kiadványok készítése, terjesztése, turisztikai térképek
készítése, kiadása, a célterületet bemutató film készítése,
honlap létrehozatala és üzemeltetése

1.

2.

…..

4. Rendezvényekkel kapcsolatos költségek (kulturális,
lovas, kerékpáros, vízi, falusi, ökoturisztikai, gasztronómiai
rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve
támogatása, konferenciák szervezésének és
lebonyolításának költségei, turisztikai
konferencián/vásáron való részvétel)

1.

2.

…..

5. Turisztikai fejlesztési célú pályázat önrésze
6. Az épített örökség védett elemeinek helyreállítására és
a nagyközönségnek való bemutathatóvá tételére irányuló
tevékenység költségei, amelynek eredménye turisztikai
attrakció létrejötte, amennyiben az épített örökség elem
az Önkormányzat tulajdonában van, vagy az általa
vagyonkezelt vagy kizárólagos állami tulajdonban
tartandó épített örökség elem esetén az önkormányzat az
ingyenes használat jogával rendelkezik.

Kelt: ………………………………, 20…………………….
..............................................................

polgármester

P. H.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelete
a gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont m) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 8. Gazdaságfejlesztést szolgáló

célelõirányzat alcím (a továbbiakban: elõirányzat) felhasználására terjed ki.

2. § Az elõirányzat terhére a nemzeti fejlesztési miniszter, vagy az általa kiadott utasításban kijelölt személy

(a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít:

a) a Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: Program) keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez

kapcsolódó kamat- és garanciadíj támogatásra,

b) az elõirányzat mûködtetésével, kezelésével összefüggõ fizetési kötelezettségek teljesítésére, a gazdaságfejlesztéssel

összefüggõ feladatokra, valamint

c) a 2011. évben eredeti törvényi elõirányzattal nem rendelkezõ, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet

16. cím, 2. alcím

ca) 30. jogcímcsoport a Nemzetközi jelentõségû, kiemelt KFI programok támogatása,

cb) 31. jogcímcsoport Üzletre hangolva,

cc) 47. jogcímcsoport Kis- és középvállalkozói célelõirányzat,

cd) 37. jogcímcsoport a Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása,

ce) 39. jogcímcsoport Nemzeti beruházás ösztönzési célelõirányzat

fejezeti kezelésû elõirányzatok mûködtetésével, kezelésével összefüggõ fizetési kötelezettségek teljesítésére, és elõre

nem tervezhetõ feladatokra.

2. Értelmezõ rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. garanciadíj: a garantõr szervezet készfizetõ kezességvállalási díja,

2. garantõr szervezet: a Program megvalósításában résztvevõ azon szervezet, amely a hitelintézetekrõl és a pénzügyi

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott tevékenység végzését

a Program keretében ellátja,

3. garantõr szervezet által nyújtott készfizetõ kezességvállalás: a Program keretében kötött hitelszerzõdés teljesítését

biztosító olyan mellékkötelezettség, amely keretében a garantõr szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy ha

a hitelszerzõdés kedvezményezettje bármely, a hitelszerzõdésbõl eredõ fizetési kötelezettségének nem tesz

eleget, meghatározott határidõn belül a megállapított összeghatárig a jogosultnak fizetést fog teljesíteni,

4. kedvezményezett: a Program keretében létrejött támogatási jogviszony alapján kamat- és garanciadíj

támogatásban részesült személy vagy szervezet,

5. készfizetõ kezességvállalás: a Program keretében kötött hitelszerzõdés és létrejött támogatási jogviszony

teljesítését biztosító kötelezettség, amely keretében a magánszemély készfizetõ kezes vállalja, hogy ha a

kedvezményezett bármely, a hitelszerzõdésbõl, vagy a támogatási jogviszonyból eredõ fizetési

kötelezettségének nem tesz eleget, a teljes összeghatárig a jogosultnak sortartás nélkül fizetést fog teljesíteni,

6. Program: a Széchenyi Kártya Program olyan vállalkozási hitelprogram, amelynek keretében a mikro-, kis- és

középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók különbözõ hiteltípusok segítségével, egyszerûsített eljárással,
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állami kamattámogatás és – hiteltípustól függõen – garanciadíj-támogatás mellett juthatnak finanszírozási

lehetõségekhez,

7. Üzletszabályzat: a Támogató jóváhagyásával kiadott, a KA-VOSZ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

(a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) honlapján közzétett Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat,

8. vállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 19. §

5. pontjában meghatározott azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a törvény 3–5. §-ában megfogalmazott

feltételeknek.

4. § (1) Az elõirányzathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatokat a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.) látja el az e rendeletben meghatározottak szerint, az

e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül a Támogatóval megkötött szerzõdésben foglaltak alapján.

(2) Az elõirányzat terhére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási rendszer közremûködõ szervezeti feladatait a

KA-VOSZ Zrt. és a MAG Zrt. látja el az e rendeletben meghatározottak szerint, az e rendelet hatálybalépését követõ

30 napon belül a Támogatóval megkötött szerzõdésben foglaltak alapján.

II. FEJEZET

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

3. A Program megvalósításában résztvevõ szervezetek és feladataik

5. § A Program megvalósításában:

a) közremûködõi feladatokat ellátó szervezetek (a továbbiakban: közremûködõ szervezetek),

b) hitelintézetek és

c) a garantõr szervezet

vesznek részt.

6. § (1) A KA-VOSZ Zrt. a Program lebonyolítása során közremûködõ szervezetként

a) fogadja, tájékoztatja és regisztrálja a Program keretében hitelt, és a hitelhez kapcsolódóan kamat- és garanciadíj

támogatást igénylõ vállalkozásokat,

b) ellenõrzi a 8. § szerinti keretszerzõdés mellékleteiben leírtak szerint, hogy a Programban való részvétel feltételei

a vállalkozások esetében fennállnak-e,

c) a hitelintézetek egyetértésével meghatározott módon elõminõsíti a vállalkozásokat,

d) a hitelintézetekkel kötött megállapodás alapján a Program igénybevételi feltételeinek megfelelõ vállalkozásokat

közvetít a Programban résztvevõ hitelintézetekhez,

e) a hitelintézetekkel kötött megállapodás alapján a hitelintézetek felé sortartó kezességet vállal a hitelintézetek

részére meg nem térült állami kamattámogatásnak maximum 20% erejéig,

f) ellátja a csekély összegû (de minimis) támogatás megítéléséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatot,

g) elõzetesen átvizsgálja a hitelintézetek kamat- és garanciadíj lehívásait tartalmazó kimutatásokat,

h) kezeli a támogatási eljárás során megadott vagy keletkezõ adatokat,

i) üzemelteti és fejleszti a Program végrehajtása során alkalmazott informatikai rendszert,

j) javaslatot tesz a Támogató részére új termékek bevezetésére, meglévõ termékek korszerûsítésére,

k) ellátja a Támogatóval kötött, 4. § (2) bekezdése szerinti szerzõdésben meghatározott feladatokat.

(2) A MAG Zrt. a Program lebonyolítása során közremûködõ szervezetként

a) naprakész, tételes, évenkénti és hitelintézeti bontású nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalásokról és

teljesítésigazolásokról a KA-VOSZ Zrt. és a Támogató által átadott dokumentumok alapján,

b) ellenõrzi a hitelintézetek kamat- és garanciadíj-támogatás lehívásait, a KA-VOSZ Zrt. által elõzetesen átvizsgált,

a teljesítés igazolását alátámasztó dokumentumokat, továbbá a lehívásban szereplõ kedvezményezettek

jogosultságát, a keret rendelkezésre állását, a garanciadíjra jutó támogatást, és kiállítja a teljesítésigazolást,

c) a teljesítésigazolás alapján a garanciadíj támogatást a benyújtást követõen havonta utalványozza,

d) a teljesítésigazolás alapján a kamattámogatást a benyújtást követõen negyedévente utalványozza,

e) havonta egyezteti a KA-VOSZ Zrt.-vel a megszûnt támogatási jogviszonyú vállalkozások listáját,

f) elõzetesen ellenõrzi a kiutalások jogosságát és összegszerûségét,

g) indokolt esetben felfüggeszti a támogatás folyósítását,
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h) ellátja – a Program keretében nyújtott állami támogatásokhoz kapcsolódó – követeléskezelési, valamint egyes

ellenõrzési feladatokat,

i) ellátja a Támogatóval kötött, 4. § (2) bekezdése szerinti szerzõdésben meghatározott feladatokat.

7. § A KA-VOSZ Zrt. a 6. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásába – a Támogató egyetértésével – más

szervezeteket (a továbbiakban: regisztráló szervezetek) is bevonhat, amely szervezetek tevékenységéért a KA-VOSZ

Zrt. felelõsséggel tartozik.

8. § A Program keretében hitelnyújtásra a Programban résztvevõ – KA-VOSZ Zrt.-vel megállapodást kötött – azon

hitelintézetek jogosultak, amelyekkel a Támogató és a KA-VOSZ Zrt. keretszerzõdést köt.

9. § (1) A kedvezményezettel kötött egyedi hitelszerzõdések mögött a garantõr szervezet, az egyes hitelintézetekkel kötött

megállapodások alapján, a létrejött hitelügyletekhez kapcsolódóan kedvezményes garanciadíjért készfizetõ

kezességet vállal.

(2) A garantõr szervezet által megállapított kedvezményes garanciadíj és a piaci garanciadíj közötti különbözet

beleszámít az adott ügylet támogatástartalmának teljes összegébe.

4. A Program keretében igényelhetõ hiteltípusok, azok célja, mértéke

10. § A Program keretében

a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel,

b) Széchenyi Forgóeszköz Hitel,

c) Széchenyi Beruházási Hitel,

d) Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel, és

e) Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel

igényelhetõ.

11. § (1) A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel célja a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalása. A Széchenyi

Kártya Folyószámlahitel 25 millió forint hitelösszegig, 365 napos futamidõre igényelhetõ, amely 365 nappal

meghosszabbítható.

(2) A Széchenyi Forgóeszköz Hitel célja a vállalkozások forgóeszközigényének finanszírozása, piacaik megtartása és

bõvítése érdekében. A Széchenyi Forgóeszköz Hitel 25 millió forint hitelösszegig, legfeljebb 3 éves (1096 napos)

futamidõre igényelhetõ.

(3) A Széchenyi Beruházási Hitel célja a vállalkozások beruházásának ösztönzése, piacaik megtartása és bõvítése

érdekében. A Széchenyi Beruházási Hitel 50 millió forint hitelösszegig, legfeljebb 10 éves futamidõre igényelhetõ.

(4) A Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel célja a pályázati források nagyobb

arányú kihasználása és a sikeresen megvalósuló projektek számának növelése. A Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a

Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel legfeljebb 50 millió forint hitelösszegig igényelhetõ. A Széchenyi Önerõ

Kiegészítõ Hitel legfeljebb 10 éves, a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel legfeljebb 5 éves futamidõre

igényelhetõ.

5. A Programban igényelhetõ állami támogatás típusok, mértéke

12. § (1) A Program keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitel kamatterhének és garanciadíjának csökkentése érdekében

kamat- és garanciadíj támogatás igényelhetõ.

(2) A 10. § a) pontja szerinti hitelszerzõdés keretében 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 1 százalékpont

kamattámogatás biztosítható. 25 millió forint hitelösszegig, a hitelszerzõdés teljes összegére, a garantõr szervezet által

vállalt garancia éves díjának 50 százalékáig biztosítható támogatás, de a garanciadíj támogatás összege nem

haladhatja meg a garanciadíj vetítési alapjának 0,75 százalékát.

(3) A 10. § b)–d) pontja szerinti hitelszerzõdések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének elsõ három évére

(1096 napra) 2 százalékpont kamattámogatás, valamint a garanciavállalás évenkénti díjának 50 százalékáig terjedõ

támogatás biztosítható, de a támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alapjának 0,75 százalékát.
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(4) A 10. § e) pontja szerinti hitelszerzõdés keretében az adott ügylet futamidejének elsõ három évére (1096 napra)

2 százalékpont kamattámogatás biztosítható.

6. A Programban kedvezményezettként résztvevõ vállalkozások köre

13. § (1) A Program kedvezményezettjei azok a vállalkozások lehetnek, amelyek fõ tevékenységként az alábbi tevékenységek

egyikét sem végzik:

a) fegyver- és lõszergyártás,

b) katonai harcjármû gyártás,

c) szerencsejáték, fogadás.

(2) Nem lehet a Programban kedvezményezett az a vállalkozás, amely a 10. § a) pontja szerinti hiteltípus esetén az alábbi

tevékenységeket fõtevékenységként végzi, valamint a 10. § b)–e) pontja esetén az a vállalkozás, amely a hitelt az alábbi

tevékenységekhez kívánja felhasználni, vagy, ha ez nem állapítható meg vagy nem különíthetõ el egyértelmûen, akkor

ha az alábbi tevékenységet fõtevékenységként végzi:

a) növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdõgazdálkodás vagy

halászat és halgazdálkodás,

b) szénbányászat.

7. A Program keretében való támogatás-igénylés, kötelezettségvállalás rendje

14. § (1) A Programban azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek a 13. §-ban megfogalmazott feltételeknek és

rendelkeznek

a) egyéni vállalkozók esetén egy teljes naptári évre vonatkozó egyéni vállalkozói mûködést igazoló személyi

jövedelemadó vagy egyszerûsített vállalkozói adó bevallásával,

b) egyéb vállalkozások esetén pedig legalább egy lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó – a vállalkozási formához

igazodó – éves, egyszerûsített éves vagy egyszerûsített beszámolóval, vagy egyszerûsített vállalkozói adó

bevallásával.

(2) A Program keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelhez kapcsolódó kamat- és garanciadíj támogatás az igénylõ

adatait tartalmazó hiteligénylõ lap, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet

(a továbbiakban Ámr.) 113. § (2) bekezdés b)–d) és h) pontjában elõírt, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott,

valamint a támogatási eljárás során megadott vagy keletkezõ adatainak nyilvántartásba vételéhez és kezeléséhez való

hozzájáruló írásbeli nyilatkozatok csatolásával igényelhetõ.

(3) A hiteligénylõ lapot és mellékleteit a regisztráló szervezetek irodáiban lehet benyújtani. A támogatást igénylõnek

a támogatási eljárással kapcsolatos adatai számítógépes nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, valamint

a rendelkezésére álló dokumentumok és adatok alapján – a hitelintézet egyetértésével meghatározott módon –

elõminõsítésre kerül sor.

(4) A rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján elõzetesen ellenõrzésre kerül, hogy a vállalkozás részérõl a

Programban való részvétel feltételei fennállnak-e, valamint, hogy a hiteligénylõ lap és mellékletei hiánytalanul és

megfelelõen vannak-e kitöltve és csatolva. Amennyiben a Programban való részvétel feltételei fennállnak, valamint

a hiteligénylõ lap és mellékletei megfelelõen kerültek kitöltésre, illetve csatolásra, azok továbbításra kerülnek

a hitelintézet részére.

15. § (1) A támogatást igénylõ hitelkérelmét a hitelintézet bírálja el.

(2) A hitelintézet a hitelképes igénylõvel hitelszerzõdést köt.

(3) A hitelintézet az elbírált hiteligény befogadásáról és a hiteligényt elutasító vagy jóváhagyó döntésrõl, valamint

a jóváhagyást kõvetõen létrejött és hatályba lépett hitelszerzõdésrõl legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 10-ig

tájékoztatja a KA-VOSZ Zrt.-t.
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(4) Azon vállalkozások listáját, amelyek a hitelintézetekkel a tárgyhónapban hatályba lépett hitelszerzõdést kötöttek,

a tárgyhónapot követõ hónap végéig a KA-VOSZ Zrt. megküldi a Támogatónak.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott listán lévõ vállalkozásokkal szemben a kötelezettségvállalásra olyan módon kerül

sor, hogy csoportos kötelezettségvállalás keretében több támogatási igény támogatására vonatkozó

kötelezettségvállalások egyetlen dokumentumban kerülnek rögzítésre és aláírásra.

(6) A 10. § b)–e) pontja szerinti hiteltípusokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás – kivéve annak a tárgyévre vonatkozó

összegét – tárgyéven túli kötelezettségvállalásnak minõsül.

(7) A csoportos kötelezettségvállalási dokumentumot a Támogató a kötelezettségvállalást követõ 10 napon belül

megküldi a MAG Zrt.-nek.

16. § A Programhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítés határidejét úgy kell megállapítani, hogy

az ne legyen késõbbi, mint a megkötött hitelszerzõdés alapján kamat- és garanciadíj támogatással érintett idõszak

leteltét követõ hatodik hónap vége.

17. § (1) A Programban való részvétel további feltétele, hogy a támogatást igénylõ vállalkozás a hitelszerzõdésbõl és

a támogatási jogviszonyból eredõ kötelezettségeire nézve megfelelõ magánszemély készfizetõ kezest biztosítson.

(2) Nem lehet magánszemély készfizetõ kezes, aki a Program keretében kedvezményezettként támogatásban részesül.

(3) Egy magánszemély készfizetõ kezes egy idõben csak egy vállalkozás tartozásáért vállalhat kezességet.

(4) A KA-VOSZ Zrt. elõzetesen vizsgálja, hogy a támogatást igénylõ magánszemély készfizetõ kezes megfelel-e a (2) és

(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(5) A hitelintézetek döntenek a felajánlott magánszemély készfizetõ kezes elfogadhatóságáról.

(6) A magánszemély készfizetõ kezes a kedvezményezettnek a Támogatóval létrejött támogatási jogviszonya, valamint a

hitelintézettel létrejött hitelszerzõdés alapján a Támogatóval és a hitelintézettel szemben fennálló összes tartozásáért

(beleértve a hitelintézet részére meg nem térült állami kamat- és garanciadíj támogatást, tõkét, kamatot, járulékokat)

vállal készfizetõ kezességet.

18. § A vállalkozásoknak nyújtott hitelhez kapcsolódó állami támogatás igénylésének rendjét és részletes feltételeit,

valamint az igényléshez szükséges formanyomtatványokat a KA-VOSZ Zrt. a honlapján e rendelet hatályba lépését

követõ 30 napon belül közzéteszi.

8. A Program keretében való támogatási jogosultság és támogatási jogviszony keletkezése

19. § (1) A hitelhez kapcsolódó támogatási jogosultság az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén áll fenn:

a) a támogatást igénylõ megfelel a Programban való részvétel e rendelet szerinti, valamint a 18. § szerint közzétett

feltételeknek,

b) a támogatást igénylõ a hitelhez kapcsolódó támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat megadja,

c) a támogatást igénylõ által felajánlott magánszemély kézfizetõ kezest a hitelintézet elfogadja,

d) a támogatást igénylõvel szemben a Program keretében nyújtandó támogatás folyósítását kizáró ok nem áll fenn,

e) a támogatást igénylõ a Programban résztvevõ valamely hitelintézettel hitelszerzõdést köt, és

f) a 15. § (5) bekezdése szerinti csoportos kötelezettségvállalás a támogatáshoz kapcsolódóan megvalósul.

(2) A támogatási jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén, a Támogató és

a kedvezményezett között, a hitelszerzõdés hatálybalépésének napjára visszamenõleges hatállyal jön létre.

9. A Program keretében nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatás

20. § (1) A Programban a vállalkozásoknak nyújtott állami kamat- és garanciadíj, valamint a garantõr szervezet

kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, és az 1998/2006/EK

bizottsági rendeletben (a továbbiakban: bizottsági rendelet) és az e §-ban meghatározott feltételek szerint nyújtható.

(2) A csekély összegû támogatás feltétele, hogy a támogatást igénylõ nyilatkozik az adott pénzügyi évben és az azt

megelõzõ két pénzügyi év alatt általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.

(3) A csekély összegû támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. A közúti

szállítás terén mûködõ vállalkozás esetében a csekély összegû támogatás összege nem haladhatja meg a

100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
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(4) Csekély összegû támogatás nem nyújtható a kereskedelmi fuvarozás területén mûködõ vállalkozások számára

teherszállító jármûvek megvásárlásához.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott összegek a csekély összegû támogatás formájától és a kitûzött céltól függetlenül

alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben közösségi

eredetû forrásokból finanszírozzák. Az idõszakot az érintett tagállamban a vállalkozás által alkalmazott üzleti évekre

hivatkozva kell meghatározni.

(6) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegû támogatás összegébe a megítélt hitelkeret

támogatott futamidejének idõszakára jutó kamat- és garanciadíj támogatás, valamint a garantõr szervezet

kedvezményes garanciavállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.

(7) Amennyiben a Program keretében nyújtott támogatás teljes összege túllépi a (3) bekezdésben meghatározott felsõ

összeghatárt, a támogatás összege a bizottsági rendelet alapján nem mentesíthetõ, még a (3) bekezdésben

meghatározott felsõ összeghatárt meg nem haladó rész tekintetében sem. Ebben az esetben nem igényelhetõ

mentesítés az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 108. cikk (3) bekezdésében elõírt bejelentési kötelezettség

alól a bizottsági rendelet alapján sem a támogatás odaítélésekor, sem pedig késõbbi idõpontban.

(8) A (3) bekezdésben meghatározott felsõ összeghatárt készpénzben odaítélt támogatásként kell kifejezni. Az összes

használt összeget bruttó összegnek kell tekinteni, azaz bármely adózás vagy egyéb levonás elõtti adatnak.

(9) A több évre vonatkozó támogatástartalmat az igény elfogadása idõpontjában érvényes értékére kell diszkontálni.

10. A Program keretében való támogatásfolyósítás

21. § (1) A hitelintézet negyedévente, a tárgynegyedév utolsó hónapját követõ hónap 20. napjáig kimutatást ad át a KA-VOSZ

Zrt. részére az igényelt kamattámogatás összegérõl. A KA-VOSZ Zrt. az általa elõzetesen átvizsgált, és a teljesítést

alátámasztó (a támogatáslehívást részletezõ, hitelintézettel egyeztetett és ellenõrzött) dokumentumokat azok

átvételét követõ 15 napon belül átadja a MAG Zrt. részére.

(2) A hitelintézet az e rendeletben foglaltak fennállása esetén a kedvezményezettõl a kamatnak csak a támogatással

csökkentett részét szedi be.

(3) A hitelintézet az adott tárgyhónapban hatályba lépett Széchenyi Kártya Folyószámla, Beruházási-, Forgóeszköz és

Önerõ Kiegészítõ hitelekre vonatkozóan havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig, a Széchenyi Kártya

Beruházási-, Forgóeszköz és Önerõ Kiegészítõ hitelekre vonatkozóan az elõzõ év december 31-én fennálló hitelekrõl

minden naptári év február 28-ig kimutatást ad át a KA-VOSZ Zrt. részére az igényelt garanciadíj támogatásról. A

KA-VOSZ Zrt. az általa elõzetesen átvizsgált, és a teljesítést alátámasztó, a támogatáslehívást részletezõ, hitelintézettel

egyeztetett és ellenõrzött dokumentumokat azok átvételét követõ 15 napon belül átadja a MAG Zrt. részére.

(4) A támogatás összegét – a Támogató által a hitelintézetekkel kötött keretszerzõdésben foglalt feltételekkel – a MAG Zrt.

a támogatási igény áttekintését és elfogadását követõ 5 napon belül azon hitelintézetnek folyósítja, amellyel

a kedvezményezett a Program keretében hitelszerzõdést kötött.

(5) A hitelintézet az e rendeletben foglaltak fennállása esetén a kedvezményezettõl a garanciadíjnak csak a támogatással

csökkentett részét szedi be.

(6) A hitelintézet a garantõr szervezet részére fizetendõ garanciadíjat:

a) a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetén a teljes futamidõre elõre egy összegben,

b) a Széchenyi Forgóeszköz-, Beruházási-, Önerõ Kiegészítõ hitelek esetén évente, a garantõr szervezet

hirdetményében az éven túli futamidejû kezességvállalásokra, évenkénti díjfizetés esetére meghatározottak

szerint

fizeti meg.

22. § A kedvezményezett köztartozása esetén az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (5)–(6) bekezdése

és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

11. A Program keretében való támogatási jogviszony megszûnése és követeléskezelés rendje

23. § (1) A támogatási jogviszony megszûnik a hitelszerzõdés lejáratával vagy megszûnésével, de legkésõbb a 12. §-ban

meghatározott idõtartam végén.

(2) A hitelszerzõdés megszûnése – a 24. §-ban meghatározott esetek kivételével – a hitelszerzõdés lejáratának vagy

megszûnésének idõpontjáig már kifizetett, vagy még kifizetendõ támogatásokat nem érinti.
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24. § A támogatási jogviszony a támogatási jogviszony létrejöttének napjára visszamenõleg megszûnik, ha:

a) hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylésekor a kedvezményezettel szemben bármely,

a Programban való részvételt kizáró ok állt fenn,

b) a kedvezményezett valótlan, hamis, vagy megtévesztõ adatot, vagy nyilatkozatot adott vagy tett,

c) a kedvezményezett visszavonja bármely, a Programban való részvétel érdekében tett nyilatkozatát, vagy

d) a kedvezményezett megszegi a támogatási jogviszonyra vonatkozó kötelezettségeit.

25. § (1) A 24. §-ban meghatározott esetek bekövetkeztekor a kedvezményezett a hitelintézet felé már átutalt támogatás teljes

összegét a Polgári Törvénykönyv szerinti, a támogatás folyósításától a teljes összegének tényleges visszafizetési

idejéig felszámított kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az elõirányzat javára.

(2) A 24. §-ban meghatározott esetekben a hitelintézet az esemény bekövetkeztérõl való tudomásszerzés napján az

(1) bekezdésben meghatározott összeggel megterheli a kedvezményezettnek a hitelintézetnél vezetett számláját.

(3) A hitelintézet a kedvezményezett számlájáról a (2) bekezdés szerint leemelt összeget azonnal köteles átutalni az

elõirányzat javára.

(4) Amennyiben a kedvezményezett számláján nincs elegendõ fedezet az összeg leemeléséhez, a MAG Zrt. a hitelintézet

errõl szóló tájékoztatását követõen felszólítást küld a kedvezményezett részére az (1) bekezdés szerinti összeg

elõirányzat részére, 10 napon belül történõ megfizetése érdekében.

(5) Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a MAG Zrt. intézkedik a követelés érvényesítése érdekében.

12. A Program ellenõrzése

26. § (1) A Program keretében nyújtott állami támogatáshoz kapcsolódó ellenõrzési kötelezettség a Támogatót, a Támogató

megbízásából eljáró KA-VOSZ Zrt.-t és MAG Zrt.-t terheli, valamint egyéb, jogszabályok alapján ellenõrzésre jogosult

szervezeteket illet meg.

(2) A KA-VOSZ Zrt. köteles tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegû támogatásban részesül.

A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai

Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét az európai uniós

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban

kifejezve.

(3) A MAG Zrt. köteles ellátni a Programban közremûködõként vagy kedvezményezettként résztvevõknél a támogatás

felhasználásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat.

13. A Programhoz kapcsolódó kifogások kezelése

27. § (1) A támogatást igénylõ vagy a kedvezményezett a közremûködõ szervezetek döntése ellen a Támogatónak címezve az

Ámr. 131. § (1) bekezdése szerinti kifogást nyújthat be.

(2) A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésrõl való tudomásszerzéstõl számított 10 napon belül, de legfeljebb a

kifogásolt intézkedéstõl számított 60 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetõség.

A kifogás elbírálásának idõtartama legfeljebb 20 nap.

(3) Amennyiben a kifogás elbírálásának ideje alatt a támogatási jogviszony létrejön, azt – a támogatást igénylõ ellentétes

nyilatkozata hiányában – a kifogásban foglaltak kivizsgálása iránti igényrõl való lemondásnak kell tekinteni.

(4) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell elutasítani, ha

a) a kifogást a (2) bekezdés szerinti határidõn túl terjesztették elõ,

b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elõ,

c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elõ.

(5) A Támogató a részére elbírálásra megküldött kifogással kapcsolatban

a) a kifogásban foglaltaknak helyt adó és egyúttal a jogszerû állapot helyreállításáról gondoskodó, vagy

b) indokolt elutasító

döntést hoz.
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(6) A Támogató a kifogás tárgyában hozott döntésrõl – elutasítás esetén az indokok megjelölésével – a döntést követõ

5 napon belül értesíti a támogatást igénylõt vagy a kedvezményezettet és a közremûködõ szervezeteket. A kifogás

tárgyában hozott döntés ellen további kifogás elõterjesztésének nincs helye.

III. FEJEZET

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FELADATOK, VALAMINT AZ IRATTÁROZÁS

14. Az elõirányzathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok ellátása

28. § Az elõirányzat mindazon pénzügyi és számviteli szabályzatát, amelynek megalkotását jogszabály kötelezõvé teszi,

a MAG Zrt. készíti elõ. A szabályzatokat a Támogató hagyja jóvá.

29. § (1) A MAG Zrt. gondoskodik:

a) a szakmai teljesítésigazolással,

b) a számlaérvényesítéssel, ellenjegyzéssel és utalványozással,

c) a folyósítással,

d) a könyvvezetéssel,

e) a havi könyvelési feladásokkal,

f) a Kincstári adatszolgáltatással,

g) a negyedéves mérlegkészítésekkel,

h) a féléves és az éves beszámoló elõkészítésével,

i) az elõirányzat könyvvizsgálatával,

j) az elõirányzat ellenõrzésével, valamint

k) a követelések kezelésével

kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon kívül, a MAG Zrt. és a Támogató között a 4. § (1) bekezdés szerint létrejött

szerzõdés a MAG Zrt. részére további feladatokat határozhat meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a MAG Zrt. vezetõje által írásban felhatalmazott személyek végzik.

15. Irattározás

30. § (1) A közremûködõ szervezetek a kötelezettségvállalással és követeléskezeléssel kapcsolatos – hozzájuk beérkezett és

továbbításra nem került – minden eredeti dokumentumot a támogatási jogviszony létrejöttét követõ 10. év végéig

megõrzik.

(2) A MAG Zrt. gondoskodik a számviteli dokumentumoknak a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában

meghatározott módon történõ megõrzésérõl.

(3) A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási jogviszony megszûnését követõ

10. év végéig megõrzi.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

32. § E rendelet rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követõen létrejött hitelszerzõdések kapcsán folyamatban lévõ ügyekre is

alkalmazni kell.

33. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december

15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
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34. § A területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása elõirányzat 2011. évi felhasználásának részletes

szabályairól szóló 18/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[Az elõirányzat az e §-ban foglalt feladatok ellátását szolgálja az alábbiak szerint:]

„d) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó egységes kommunikációjának

finanszírozása.”

35. § Az R. 4. §-ában a „b) és c) pontja” szövegrész helyébe a „b)–d) pontja” szöveg lép.

36. § Az R. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
módosításáról *

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás

alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § c) és d) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 6. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve (1995. február 20.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli

egyéb élelmiszer-adalékanyagokról, valamint az azt módosító 96/85/EK, 98/72/EK, 2001/5/EK, 2003/52/EK,

2003/114/EK, 2006/52/EK irányelvei, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/69/EU irányelve;”

(2) Az R. 3. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. a Bizottság 2008/128/EK irányelve (2008. december 22.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges

tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat), valamint az ezt módosító, a Bizottság

2011/3/EU irányelve;”

(3) Az R. 3. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. a Bizottság 2008/84/EK irányelve (2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli egyéb

élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat), valamint

az azt módosító 2009/10/EK irányelve, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/67/EU irányelve;”

(4) Az R. 3. § 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. az Európai Parlament és a Tanács 2009/32/EK irányelve (2009. április 23.) az élelmiszerek és az

élelmiszer-összetevõk elõállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok

közelítésérõl, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/59/EU irányelve;”

2. § (1) Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 14. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 2011. évi 91. számában találhatóak
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3. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (2) bekezdésének 25., 26. és 27. pontja,

b) 3. §-ának 27., 28. és 32. pontja,

c) 27–29. melléklete.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1), (3) és (4) bekezdése, 2. § (1)–(3) bekezdése, valamint az 1–3. melléklet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § (4) bekezdése és a 4. melléklet 2011. szeptember 15-én lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2011. szeptember 16-án hatályát veszti.

5. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/59/EU irányelve (2010. augusztus 26.) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevõk elõállítása

során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2009/32/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról;

b) a Bizottság 2010/67/EU irányelve (2010. október 20.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli egyéb

élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 2008/84/EK irányelv

módosításáról;

c) a Bizottság 2010/69/EU irányelve (2010. október 22.) a színezékeken és édesítõszereken kívüli egyéb

élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról;

d) a Bizottság 2011/3/EU irányelve (2011. január 17.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges

tisztasági követelményeirõl.

(2) Ez a rendelet a Bizottság 2011. január 14-i, az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagokról

és mûanyag tárgyakról szóló 10/2011/EK rendeletének végrehajtását szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A Kormány 1289/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata
GMO Munkacsoport létrehozásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. §-ának (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény XX. cikke (2) bekezdése a genetikailag
módosított élõlényektõl mentes mezõgazdaságra utaló rendelkezésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok
összehangolására – javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó testületként – GMO Munkacsoportot (a továbbiakban:
Munkacsoport) hoz létre.

2. A Munkacsoport vezetõje a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezetõ. A Munkacsoport tagjai:
a) a belügyminiszter által kijelölt személy,
b) a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kijelölt személy,
c) a külügyminiszter által kijelölt személy,
d) a nemzeti erõforrás miniszter által kijelölt személy,
e) a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt személy,
f) a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt személy.
A Munkacsoport vezetõje a tagokon kívül állandó, illetve szükség szerint eseti jelleggel tanácskozási joggal rendelkezõ
más személyeket is meghívhat a Munkacsoport üléseire.

3. A Munkacsoport tevékenységének célja az Alaptörvény XX. cikke (2) bekezdése a genetikailag módosított élõlényektõl
mentes mezõgazdaságra utaló rendelkezésének végrehajtásával összefüggõ, valamint a jogsértés esetén
megállapítható, a büntetõjogi felelõsséget is tartalmazó szankciórendszerhez, továbbá speciális kártérítési alakzat
kialakításához szükséges jogszabály módosításokkal kapcsolatos megfelelõ tárcaközi koordináció elõsegítése.

4. A 3. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Munkacsoport
a) áttekinti a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozási környezetet és a hatósági eljárások lefolytatásának rendjét;
b) a hatályos szabályozás gyakorlata során szerzett tapasztalatok figyelembe vételével javaslatot tesz

a vidékfejlesztési miniszternek a szükséges jogszabály módosításokra;
c) javaslatot tesz a vidékfejlesztési miniszternek az ellenõrzési feladatok hatékonyabb ellátásához szükséges

intézményi és infrastrukturális fejlesztésekre.
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5. A Munkacsoport az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg.

6. A Munkacsoport mûködési feltételeirõl a vidékfejlesztési miniszter gondoskodik. A Munkacsoport tagjai díjazásban

nem részesülnek.

7. E határozat a közzététele napján lép hatályba és 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter

k ö z l e m é n y e

az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által

2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl

2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 31. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett

és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

Aventura Hungary Szolg. és Utazásközv. Kft.

8621 Zamárdi, Harcsa u. 13.

Tel.: 06-30-204-7151

Fax.: 06-84-999-625

U-001286

Bejegyzés: 2011. 08. 23.

Boss-Hunters Vadászati és Kereskedelmi Kft.

2100 Gödöllõ, Táncsics Mihály u. 80.

Tel: 06-28-414-614

Fax: 06-28-414-614

U-001287

Bejegyzés: 2011. 08. 26.

Cseh-Szlo Utazási Iroda Kft.

1145 Budapest, Columbus u. 24.

Tel.: 06-20-910-6668

Fax.: 06-20-910-6668

U-001285

Bejegyzés: 2011. 08. 22.

Hongrie Voyage Utazási Iroda Kft.

1141 Budapest, Cinkotai út 99/A

Tel: 06-1-252-7798

Fax: 06-1-252-7798

U-001281

Bejegyzés: 2011. 08. 01.

LeZora utazási Iroda Kft.

1195 Budapest, Üllõi út 283.

Tel.: 06-1-357-6240

Fax: 06-1-357-6241

U-001284

Bejegyzés: 2011. 08. 04.

Solemar Travel Idegenforgalmi és Szolg. Kft.

5600 Békéscsaba, Andrássy út 30–32. fszt. 3.

Telefon: 30-402-0055

Fax: 66/3264-200

U-001282

Bejegyzés: 2011. 08. 02.
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7 Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2220 Vecsés, Teréz u. 62.

Tel.: 06-29-356-036

Fax: 06-29-356-036

U-001283

Bejegyzés: 2011. 08. 02.

2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 31. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre törölt engedélyek

Afogo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8226 Alsóörs, Március 15. út 27.

Tel.: 06/87/575-054

Fax.: 06/87/447-064

U-001021

Törlés: 2011. 08. 23.

Eurosi utazási Iroda Idegenforgalmi és Szolg. Kft.

1023 Budapest, Frankel Leó u. 70.

Tel.: 326-1433

Fax: 326-0881

R01473/1996/1999

Törlés: 2011. 08. 09.

2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 31. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerõre emelkedett,

hivatalból törölt és a tevékenység folytatásától 1 évre eltiltott engedélyek

Central European Tours utazási iroda Kft.

1075 Budapest, Asbóth u. 22. III. em. 1.

Tel.: 329 2066

Fax.: 320 5437

Rszám/Uszám: R00132/1999/1999

Törlés: 2011. 06. 22.

Jogerõs: 2011. 07. 25.

2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 31. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába

az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítõire történõ módosítás bejegyzése

Travelcity.Hu Utazási Szolgáltató Kft.

1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 8. V. em . 2.

Tel: 06/1/788-1100

Fax: 06/1/788-1100

U-001055

Változás bejegyzés: 2011. 08. 04.

Travel Magyarország Kft.

1144 Budapest, Ond vezér út 36/E VIII. em. 31.

Tel: 20-9539-089

Fax: 06-1-431-68-78

U-000180

Változás bejegyzés: 2011. 08. 11.
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JOGSZABÁLYOK 164/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendelet

Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi,
oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõ-
dési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak
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A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormány-
rendeletek módosításáról ................................................................ 4851
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ESZKÖZÖK

1292/2011. (VIII. 24.)
Korm. határozat

Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi,
oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõ-
dési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról ........................ 4862

1294/2011. (VIII. 24.)
Korm. határozat

A közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekrõl 4863
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A 2011. évi munkaügyi ellenõrzési irányelvekrõl .................... 4864
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A Kormány 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint
közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációjáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya az egyházi fenntartású,

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint a

felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról

szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti normatív hozzájárulásban 2011. évben részesülõ oktatási,

b) az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) szerinti normatívában 2011. évben

részesülõ szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban: szociális),

c) a közgyûjteményi és közmûvelõdési,

d) finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi

szolgáltatást nyújtó, nem költségvetési szervként mûködõ szervezetekre (a továbbiakban: foglalkoztatóra), azok

fenntartóira, a velük a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti munkaviszonyban állókra,

valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti hivatásos

nevelõszülõi jogviszonyban álló hivatásos nevelõszülõkre (a továbbiakban: foglalkoztatottakra) terjed ki.

2. § Támogatásra az 1. §-ban meghatározott egyházi fenntartó – az egyházon keresztül – jogosult.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban:

kompenzáció) a januártól júliusig terjedõ idõszak hét hónapjára járó, utólagos, egyösszegû kompenzáció kivételével, a

2011. év hónapjaira járó munkabérének kifizetésével egyidejûleg, a 2010. december 31-én az 1. § szerinti

foglalkoztatónál fennálló munkajogviszonya alapján havonta a (2)–(9) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.

A januártól júliusig hónapokra járó kompenzáció kifizetésére, a nyilatkozat leadásának hónapjára járó

munkabér kifizetésével egyidejûleg, visszamenõlegesen kerül sor.

(2) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az

a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

(a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult.

(3) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére figyelembevételével 3500 forint bruttó kompenzációra jogosult az a

foglalkoztatott,

a) aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy gyermek után

jogosult, és

b) akinek a házastársa vagy élettársa is az 1. § szerinti foglalkoztatóknál, vagy a költségvetési szerveknél

foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában említett

jogviszonyban áll, és

c) mindkettõjük 3. § szerinti munkabére, vagy illetménye a tárgyhó elsõ napján eléri a 198 500 forintot, de nem

haladja meg a 267 000 forintot.

A kompenzációra a házas- vagy élettársak kizárólag egyike jogosult, a 7. § szerinti nyilatkozatuk alapján.

(4) A tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére 0,61%-ának megfelelõ – 100 forintra kerekített összegû –

kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint

családi kedvezményre

a) egy vagy két gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére nem éri el a 71 600 forintot;

b) három gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére nem éri el a 128 500 forintot;

c) négy vagy több gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes munkabére nem éri el a

128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával növelt összegét.

(5) A (2) és a (4) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelezõ legkisebb

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti

minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 100 forintra kerekített

összegével.

(6) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi megszûnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(5) bekezdés szerinti

kompenzáció 100 forintra kerekített idõarányos részére jogosult.
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(7) Egyidejûleg több, az 1. § szerinti jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidõs jogviszonyában jogosult a

(2)–(6) bekezdés szerinti kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidõs jogviszony hiányában, az idõben

legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(8) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét

idõtartamára. A kompenzáció emiatt kiesõ összegét a tárgyhónapban kiesõ munkanapok számának a foglalkoztatott

munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában,

100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.

(9) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya a 2011. évben keletkezett és azt közvetlenül megelõzõen is az

1. § szerinti, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. ( XII. 30.)

Korm. rendelet 1. §-ában említett jogviszonnyal rendelkezett, a (2)–(8) bekezdés alkalmazásával jogosult

a kompenzációra.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában munkabérként kell figyelembe venni a munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres

bérpótlékait.

(2) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-elõleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minõsül, és egyéb

munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális

költségek között kerül figyelembe vételre.

5. § (1) Az e rendelet alapján járó 2011. évi kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez a Nemzeti Erõforrás Minisztérium

(a továbbiakban: Minisztérium) – elõzetes hozzájárulásként – 600,0 millió Ft támogatást nyújt a kompenzáció

kifizetésében érintett egyházak részére, a 4. mellékletben szereplõ kimutatás szerint.

(2) A támogatásnak a Minisztérium rendelkezésére bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

(3) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára használható fel,

más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ.

6. § (1) Az 1. §-ban meghatározott egyházi fenntartók részére a 2011. évi bérkompenzáció összegébõl elõzetes

hozzájárulásként 600,0 millió Ft kerül átadásra, amely összeget a Minisztérium a 4. mellékletben meghatározott

egyházak által benyújtott igények arányában oszt fel.

(2) A 2011. évi bérkompenzációra január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és az október–december

hónapokra várhatóan kifizetésre kerülõ összegekkel az egyházi foglalkoztatók 2011. október 15-ig számolnak el az

egyházi fenntartók felé, az egyházi fenntartók 2011. október 31-ig számolnak el az egyházak részére, akik

2011. november 10-ig számolnak el a Minisztérium felé. Az elszámolás tartalma az 5. melléklet szerinti – ágazati

bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan

kifizetésre kerülõ összegeket és a munkaadókat terhelõ járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint, a Minisztérium által biztosított támogatás elõlegfinanszírozásnak minõsül, utólagos

elszámolási kötelezettséggel.

(4) Az egyházak a részükre biztosított kompenzáció összegét a jogosult fenntartó(k) részére átutalják. Fenntartó

a támogatást köteles a 3. § (1) bekezdésében megjelölt célra fordítani, illetve a támogatást a folyósítást követõ

5 munkanapon belül a foglalkoztató részére átadni.

(5) Foglalkoztató a kompenzáció összegét a nyilatkozat leadását követõen, a tárgyhónapra járó munkabérének

kifizetésével együtt fizeti ki foglalkoztatott részére.

(6) A támogatás igénylése a foglalkoztató által a 3. mellékletben foglalt Igénylõlapnak a fenntartó részére történõ

megküldésével történik. A fenntartó az Igénylõlapokat, valamint azok 3/b. melléklet szerinti összesítõjét megküldi az

egyház részére.

(7) Az elszámolások utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történõ – ellenõrzése céljából, minden támogatásban

részesített foglalkoztató köteles részletes (jogosult személyenkénti bontásban történõ) nyilvántartást vezetni.

(8) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

a) ellenõrizheti, hogy a benyújtott igénylések megfelelnek-e a rendeletben meghatározott jogosultsági

feltételeknek,

b) ellenõrizheti a foglalkoztatott részére történõ kifizetések végrehajtását,

c) ellenõrizheti az egyházak által igényelt kompenzációs támogatás teljes körû felhasználását és elszámolását.

7. § (1) A foglalkoztatott a 2011. évi kompenzációjának megállapításához a foglalkoztatója részére nyilatkozik

– a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságról, és

a kedvezmény igénylése során figyelembe vehetõ kedvezményezett eltartottakról.

(2) A nyilatkozat tartalmazza

a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,
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b) a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,

c) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs jogviszonyáról szóló nyilatkozatot,

d) a Nyilatkozó aláírását,

e) a 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatot,

f) a kompenzáció érvényesítésére vonatkozó rendelkezést,

g) a Nyilatkozó foglalkoztatójának megnevezését, adószámát, aláírását,

h) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs nevét, aláírását, a Nyilatkozóval közös háztartásban

élõ házas- vagy élettárs foglalkoztatójának megnevezését, adószámát,

i) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.

(3) A 3. § (7) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az õt teljes munkaidõs jogviszonyban

foglalkoztatójának a (4) bekezdés szerinti határidõig leadja. Teljes munkaidõs jogviszony hiányában a Nyilatkozó

nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidõig annak a foglalkoztatónak köteles leadni, akinél jogviszonya

a legkorábban keletkezett.

(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot legkésõbb 2011. szeptember 10-ig – külföldi szolgálatot teljesítõk esetében 2011. október

10-ig – nyújtja be a foglalkoztatónak két példányban. A foglalkoztató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik

példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtõ helynek.

(5) A foglalkoztatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megõrizni és ellenõrzés esetén

bemutatni.

(6) Amennyiben a Nyilatkozó a nyilatkozatot a határidõ eltelte után nyújtja be, a mulasztás miatt kiesõ idõszakra

kompenzációra visszamenõlegesen nem jogosult. Ebben az esetben a Nyilatkozó a nyilatkozat alapján megállapított

kompenzációra a leadást követõ hónaptól válik jogosulttá.

8. § (1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a

magánszemély az errõl való tudomásszerzést követõen haladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül köteles

újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a foglalkoztatónak.

(2) Amennyiben a Nyilatkozó változás bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-ig nyújtja be, kompenzációra a tárgyhóban

jogosulttá válik, és az a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre.

(3) Amennyiben a Nyilatkozó változást bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-e után nyújtja be, kompenzációra csak a

leadást követõ hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetménye számfejtésével

egyidejûleg kerül kifizetésre.

(4) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be tárgyhó 15-e után, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett

összegû kompenzációra jogosult, a kompenzációra vonatkozó jogosultsága tárgyhót követõ hónapra vonatkozóan

szûnik meg vagy csökken.

(5) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt,

a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2012. április 30. napján hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A kompenzáció összege a 3. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap elsõ napján érvényes

munkabér figyelembe vételével

12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4835

 

Munkabér Ft/hó  Kom-
pen- 
záció 
Ft/hó 

   Munkabér 
Ft/hó 

 Kom-
pen- 
záció 
Ft/hó 

   Munkabér  
Ft/hó 

 
Kompen- 

záció 
Ft/hó 

   Munkabér 
Ft/hó 

 Kom-
pen- 
záció 
Ft/hó 

 8 500-24 999  100    183 000-183 499  4 200    208 000-208 
499

 12 000    269 000-269 499  6 400

 25 000-41 999  200    183 500-183 999  4 400    208 500-208 
999

 12 100    269 500-269 999  6 200

 42 000-57 999  300    184 000-184 499  4 500    209 000-209 
499

 12 200    270 000-270 499  6 100

 58 000-59 499  400    184 500-184 999  4 700    209 500-212 
499

 12 300    270 500-270 999  6 000

 59 500-59 999  500    185 000-185 499  4 800    212 500-218 
499

 12 200    271 000-271 499  5 900

 60 000-60 499  600    185 500-185 999  5 000    218 500-224 
499

 12 100    271 500-271 999  5 800

 60 500-60 999  800    186 000-186 499  5 100    224 500-230 
499

 12 000    272 000-272 499  5 600

 61 000-61 499  1 000    186 500-186 999  5 300    230 500-236 
499

 11 900    272 500-272 999  5 500

 61 500-61 999  1 100    187 000-187 499  5 500    236 500-242 
999

 11 800    273 000-273 499  5 400

 62 000-62 499  1 300    187 500-187 999  5 600    243 000-248 
999

 11 700    273 500-273 999  5 200

 62 500-62 999  1 500    188 000-188 499  5 800    249 000-249 
499

 11 500    274 000-274 499  5 100

 63 000-63 499  1 600    188 500-188 999  5 900    249 500-249 
999

 11 400    274 500-274 999  5 000

 63 500-63 999  1 800    189 000-189 499  6 100    250 000-250 
499

 11 300    275 000-275 499  4 900

 64 000-64 499  2 000    189 500-189 999  6 200    250 500-250 
999

 11 200    275 500-275 999  4 700

 64 500-64 999  2 100    190 000-190 499  6 400    251 000-251 
499

 11 000    276 000-276 499  4 600

 65 000-65 499  2 300    190 500-190 999  6 500    251 500-251 
999

 10 900    276 500-276 999  4 500

 65 500-65 999  2 500    191 000-191 499  6 700    252 000-252 
499

 10 800    277 000-277 499  4 300

 66 000-66 499  2 600    191 500-191 999  6 800    252 500-252 
999

 10 600    277 500-277 999  4 200

 66 500-66 999  2 800    192 000-192 499  7 000    253 000-253 
499

 10 500    278 000-278 499  4 100

 67 000-67 499  3 000    192 500-192 999  7 100    253 500-253 
999

 10 400    278 500-278 999  4 000

 67 500-67 999  3 100    193 000-193 499  7 300    254 000-254 
499

 10 300    279 000-279 499  3 800

 68 000-68 499  3 300    193 500-193 999  7 500    254 500-254 
999

 10 100    279 500-279 999  3 700

 68 500-68 999  3 500    194 000-194 499  7 600    255 000-255 
499

 10 000    280 000-280 499  3 600

 69 000-69 499  3 600    194 500-194 999  7 800    255 500-255 
999

 9 900    280 500-280 999  3 400

 69 500-69 999  3 800    195 000-195 499  7 900    256 000-256 
499

 9 700    281 000-281 499  3 300

 70 000-71 499  4 000    195 500-195 999  8 000    256 500-256 
999

 9 600    281 500-281 999  3 200
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 71 500-79 499  3 900    196 000-196 499  8 200    257 000-257 
499

 9 500    282 000-282 499  3 000

 79 500-87 499  3 800    196 500-196 999  8 400    257 500-257 
999

 9 400    282 500-282 999  2 900

 87 500-95 499  3 700    197 000-197 499  8 500    258 000-258 
499

 9 200    283 000-283 499  2 800

 95 500-103 499  3 600    197 500-197 999  8 700    258 500-258 
999

 9 100    283 500-283 999  2 700

 103 500-111 499  3 500    198 000-198 499  8 800    259 000-259 
499

 9 000    284 000-284 499  2 500

 111 500-119 999  3 400    198 500-198 999  9 000    259 500-259 
999

 8 800    284 500-284 999  2 400

 120 000-127 999  3 300    199 000-199 499  9 200    260 000-260 
499

 8 700    285 000-285 499  2 300

 128 000-135 999  3 200    199 500-199 999  9 300    260 500-260 
999

 8 600    285 500-285 999  2 100

 136 000-143 999  3 100    200 000-200 499  9 500    261 000-261 
499

 8 500    286 000-286 499  2 000

 144 000-151 999  3 000    200 500-200 999  9 600    261 500-261 
999

 8 300    286 500-286 999  1 900

 152 000-159 999  2 900    201 000-201 499  9 800    262 000-262 
499

 8 200    287 000-287 499  1 800

 160 000-167 999  2 800    201 500-201 999  10 000    262 500-262 
999

 8 100    287 500-287 999  1 600

 168 000-176 499  2 700    202 000-202 499  10 100    263 000-263 
499

 7 900    288 000-288 499  1 500

 176 500-177 999  2 600    202 500-202 999  10 200    263 500-263 
999

 7 800    288 500-288 999  1 400

 178 000-178 499  2 700    203 000-203 499  10 400    264 000-264 
499

 7 700    289 000-289 499  1 200

 178 500-178 999  2 800    203 500-203 999  10 500    264 500-264 
999

 7 600    289 500-289 999  1 100

 179 000-179 499  3 000    204 000-204 499  10 700    265 000-265 
499

 7 400    290 000-290 499  1 000

 179 500-179 999  3 100    204 500-204 999  10 800    265 500-265 
999

 7 300    290 500-290 999  900

 180 000-180 499  3 300    205 000-205 499  11 000    266 000-266 
499

 7 200    291 000-291 499  700

 180 500-180 999  3 400    205 500-205 999  11 200    266 500-266 
999

 7 000    291 500-291 999  600

 181 000-181 499  3 600    206 000-206 499  11 300    267 000-267 
499

 6 900    292 000-292 499  500

 181 500-181 999  3 800    206 500-206 999  11 500    267 500-267 
999

 6 800    292 500-292 999  300

 182 000-182 499  3 900    207 000-207 499  11 600    268 000-268 
499

 6 700    293 000-293 399  200

 182 500-182 999  4 100    207 500-207 999  11 800    268 500-268 
999

 6 500    293 400-293 440  100

 



2. melléklet a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat a foglalkoztatottat megilletõ, a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló

kompenzáció igénybevételéhez

Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése elõtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el!
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I. A nyilatkozatot adó magánszemély (továbbiakban: Nyilatkozó) 

neve:  …….………………………………………………. 

születési dátuma: …….………………………………………………. 

adóazonosító jele: …….………………………………………………. 

munkáltatójának megnevezése: …….………………………………………………. 

munkáltatójának adószáma:  …….………………………………………………. 
 

 
 

II. 

Kijelentem, hogy a kompenzáció megállapításához szükséges adataim az alábbiak szerint alakultak: 

1. 

hónap 

családi kedvezmény 
igénybevételére jogosult 

voltam / vagyok 
(IGEN / NEM) 

családi kedvezmény 
érvényesítésére jogosító 

kedvezményezett 
eltartottak száma 

hó első napján érvényes bérem és az 
egyházi fenntartású intézménynél vagy 
költségvetési szervnél foglalkoztatott, 

velem közös háztartásban élő 
házastársam/élettársam illetménye/bére is 

eléri a 198.500 forintot, de nem haladja meg 
a 267.000 forintot 

(IGEN / NEM) 

a) b) c) d) 

január    

február    

március    

április    

május    

június    

július    

augusztus    

szeptember    

október    

november    

december    
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2. A d) oszlop IGEN válasza esetén: 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti kompenzáció 
A. nálam kerül érvényesítésre, arra a velem közös háztartásban élő házastársam/élettársam nem jogosult. � 
B. a velem közös háztartásban élő (egyházi fenntartású intézménynél foglalkoztatott) házastársamnál/élettársamnál 

kerül érvényesítésre, arra én nem vagyok jogosult. � 

 
A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs adatai (csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges kitölteni) 

neve:  …….………………………………………………. 

születési dátuma:  …………………………………………………….. 

anyja neve:  …………………………………………………….. 
munkáltatójának megnevezése: …………………………………………………….. 

munkáltatójának adószáma: …………………………………………………….. 

 
A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs aláírása: ……………………………… 
(csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges aláírni) 
 
 
III. 
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció 
igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 
nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén 5 munkanapon belül köteles vagyok munkáltatómnál új nyilatkozatot 
tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni. 
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az alábbiak szerint: ha 
rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, 
több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatómnál teszek 
nyilatkozatot. 
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétől elesem, azt 
visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban. 

Kelt: .....................................................................  

A Nyilatkozó aláírása: …….………………………………………………. 

Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:  …….…………………………………………. 

Átvétel kelte: ..............................................................  
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Kitöltési útmutató a 2011. évi adó- és járulékváltozások nem költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak körében történő ellentételezéséhez kitöltendő Nyilatkozathoz 

 

A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a 
munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a 
kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint a Nyilatkozó legkésőbb 2011. szeptember 10-ig – külföldi szolgálatot 
teljesítők esetében 2011. október 10-ig – a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A tárgyhó 15-e után 
leadott Nyilatkozat alapján a kompenzáció csak a tárgyhónapot követő hónapra esedékes munkabér 
számfejtésekor kerül érvényesítésre. A 2011. szeptember 10-i illetve az október 10-i határidőt követően 
leadott Nyilatkozat esetében a kompenzáció a Nyilatkozat leadását megelőző időszakra 
visszamenőlegesen nem érvényesíthető. Határidőt követően a tárgyhó 15-ig leadott Nyilatkozat alapján 
kompenzáció már a tárgyhónapban is megilleti az arra jogosultat, és annak kifizetése a tárgyhóra esedékes 
bére számfejtésével egyidejűleg valósul meg. A tárgyhó 15-e után késedelmesen leadott Nyilatkozat alapján 
a kompenzáció csak a tárgyhót követő hónaptól kezdődően illeti meg a jogosultat, és az csak a tárgyhónapot 
követő hónapra esedékes bér számfejtésekor kerül kifizetésre. 
A munkáltató a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelően a 
munkáltató vagy az illetékes bérszámfejtő hely megőrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell 
őriznie. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén 5 munkanapon belül köteles munkáltatójánál 
új nyilatkozatot tenni, vagy előző nyilatkozatát visszavonni. 
Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön 
csak a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidőben 
foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidős jogviszonya, tehát 
csak részmunkaidőben foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett 
jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítő 
munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy 
munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot. 
A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntől az általános elévülési időn, azaz három éven belül 
visszakövetelhető.  

Ön abban az esetben jogosult kompenzáció igénybevételére, ha az alábbi négy feltétel mindegyikének 
egyidejűleg megfelel: 
1. a tárgyhó első napján érvényes bruttó munkabére kevesebb, mint 293.440 Ft,  
2. olyan munkáltatónál foglalkoztatják, amely alaptevékenységeként jogszabályban meghatározott 
egészségügyi, oktatási, szociális, vagy közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást közfeladatként, a 
közszolgáltatásért, vagy annak finanszírozásért felelős szervvel kötött megállapodás, jogszabály vagy 
hatósági döntés alapján végez, és 
3. jogviszonya 2011. január 1-je előtt keletkezett a 2. pontban említett munkáltatónál, és 
4.1. Ön nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésére, 
vagy 
4.2. Ön kizárólag az alábbi esetek valamelyike alapján jogosult a családi kedvezményre. 
a) az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa szintén megfelel az 1.-3. pontokban felsorolt 
feltételeknek, tehát a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye/bére kevesebb, mint 293 440 forint, a 
164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § szerinti foglalkoztatóknál, vagy a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában említett 
költségvetési szervnél áll jogviszonyban, jogviszonya 2011. január 1-je előtt keletkezett, továbbá 
mindkettőjük bruttó illetménye/bére a tárgyhó első napján eléri a 19 500 forintot, de nem haladja meg a 26 
000 forintot. Ebben az esetben legfeljebb egy fő kedvezményezett eltartott esetén is jogosult Ön és az Önnel 
közös háztartásban élő házastársa/élettársa közül valamelyikük a kompenzáció igénybevételére. 
Amennyiben mindketten közfeladatot ellátó egyházi intézménynél foglalkoztatottak, akkor a Nyilatkozat II. 
blokkjának 2. pontjában döntésük szerint az A. vagy a B. pontot is választhatják. Ellenben, ha az Ön 
házastársa/élettársa költségvetési szervnél foglalkoztatott, úgy Ön kizárólag az A. pontot jelölheti meg. 
b) Ön egy vagy két gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján érvényes 
bére nem éri el a 71 600 forintot, 
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c) Ön három gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján érvényes bére 
nem éri el a 12 500 forintot, 
d) Ön négy vagy több gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap első napján 
érvényes bére nem éri el a 128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával 
növelt összegét. 
A fenti b)-d) pontokban foglaltak fennállása esetén a kompenzációra való jogosultságnak nem feltétele, hogy 
az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa is költségvetési szervnél álljon jogviszonyban. 
 
Munkabér alatt a Nyilatkozat kitöltésekor, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 
személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait kell érteni. 
A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló 
törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, 
hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minősül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a 
gyermekkel egy háztartásban élő másik szülő igényelte az azt folyósító szervtől. (Családi pótlékra való 
jogosultsága ellenére családi kedvezmény érvényesítésére már nem jogosult az a magánszemély, aki a 
családi pótlékot vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, vagyonkezelő eseti gondnokként a 
gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, vagy szociális intézmény vezetőjeként, az 
intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja). 

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő 
házastársa – a várandósság időszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) –, a családi 
pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A 
családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülő 
magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és a vele közös háztartásban élő magánszemélyek 
közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak. 

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult még bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra, 
rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély is.  
A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére 
jogosultnak minősül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem 
az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élő házaspár 
nevel a háztartásban egy fő kedvezményre jogosult gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a 
családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy a családi kedvezmény érvényesítéséről az év során vagy az 
adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.) 

A Nyilatkozat I. Blokkját Önnek kell kitöltenie. A II. Blokkot Önnek házastársával/élettársával együtt kell 
kitölteni, de csak abban az esetben, ha d) oszlopra Igen választ adtak. Ebben az esetben az Ön 
házastársának/élettársának adatait is meg kell adniuk. A Nyilatkozat aláírások nélkül érvénytelen. Ne 
feledkezzen el a III. Blokkban található záradék aláírásáról! 
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1. ponthoz: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy 
között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége 
vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri 
kapcsolatban.  
2. ponthoz: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint 
családi pótlékot folyósítanak, a magzat a várandósság időszakában – fogantatásának 91. napjától 
megszületéséig –, továbbá aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban 
részesülő magánszemély. 
 
FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön a 2011. évi adó- és járulékváltozások, egyházi fenntartású 
egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél 
foglalkoztatottak körében történő kompenzálásához adta.  
 
EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓ-
ELŐLEG NYILATKOZATOT! 
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I.
Ágazat megnevezése 
(az ágazatot a megfelel  szöveg aláhúzásával, vagy 
bet jel megjelölésével kell jelezni)
Fenntartó
neve:
címe:
adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezet  pénzintézet neve:
Foglalkoztató szervezet
neve:
címe:
adószáma:
OEP finanszírozási kód / OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezet  pénzintézet neve:

(2) bek. (3) bek. (4) bek. a) (4) bek. b) (4) bek. c)

I. Kompenzációra jogosultak száma

II. 

1. Kompenzáció egy havi összege

2. Kifizet t terhel  közterhek összege

3. Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)

III. 

1. Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese

2. Kifizet t terhel  közterhek összege

3. Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)

…………………………. 2011.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.

A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

Az adatlap kitöltéséért felel s neve:…………………...…..              
                                 telefonszáma:…………………..…….

a) egészségügy          b) fels oktatás            c) közoktatás        
d)  szociális    e) közm vel dés

Korm. rendelet 3. §.

alapján járó kompenzáció
összesen

Éves igénylési adatok (forintban)

fenntartó / foglalkoztató

Havi igénylési adatok (forintban)

Megnevezés

I G É N Y L    L A P

  az egyházi   fenntartású egészségügyi, oktatási, szociális és közm vel dési szolgáltatást nyújtó
nem költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

2011. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

II.

III.
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neve:
címe:
adószáma:
OM azonosító:
bankszámla száma:
bankszámlát vezet  pénzintézet neve:

(2) bek. (3) bek (4) bek. a) (4) bek. b) (4) bek. c)

I.

Oktatás

Összesen
Szociális

Összesen:
Közgy jtemény és közm vel dés

Összesen

II. 

Oktatás

Összesen

Összesen:
Közgy jtemény és közm vel dés

Összesen

…………………………. 2011.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.

A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

Az adatlap kitöltéséért felel s neve:………..              
                                 telefonszáma:…………….

I G É N Y L    L A P
FENNTARTÓI ÖSSZESÍT

  az egyházi fenntartású oktatási, szociális, közgy jteményi és közm vel dési szolgáltatást nyújtó
intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

FENNTARTÓ

Mindösszesen

Mindösszesen

Adószám Korm. rendelet 3. §.

kompenzáció 
összesenalapján járó kompenzáció

fenntartó

Szociális

Megnevezés KSH kód

Kompenzációra jogosultak száma /ágazatok / foglalkozatók szerint (f )

A kompenzáció éves összegének a kifizet t terhel , közterhekkel növelt bruttó összege forintban / ágazatok / foglalkoztatók szerint
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600,0 millió Ft

So
rs
zá
m

Egyház neve Szakágazat Összeg
Bérkompenzációs
igény összesen

Kompenzáció
aránya

összeshez (%)

Egyházra es 2011.
évi el leg

Összeg

egészségügy 43,6 25,4
fels oktatás 45,3 27,4
közoktatás 336,4 219,4
közgy jtemény 5,1 3,1
szociális 88,2 65,8
egészségügy 16,0 12,3
fels oktatás 20,5 13,3
közoktatás 168,5 106,3
közgy jtemény 1,3 1,5
szociális 45,1 31,9
egészségügy 0,0 3,3
fels oktatás 1,0 3,5
közoktatás 43,6 28,3
közgy jtemény 0,5 0,4
szociális 21,8 8,5
egészségügy 8,3 1,2
fels oktatás 0,5 1,3
közoktatás 6,5 10,0
közgy jtemény 1,4 0,1
szociális 7,0 3,0
egészségügy 0,0 0,1
fels oktatás 0,0 0,1
közoktatás 2,0 1,0
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,3 0,3
egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,0 0,0
közoktatás 0,3 0,1
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,0 0,0
egészségügy 0,0 0,2
fels oktatás 0,1 0,2
közoktatás 0,2 1,4
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 3,0 0,4
egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,0 0,0
közoktatás 0,9 0,4
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,0 0,1
egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,0 0,0
közoktatás 0,0 0,4
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,9 0,1
egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,0 0,0
közoktatás 0,0 0,2
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,4 0,1

10. Magyarországi Metodista Egyház 0,4 0,0438% 0,3

8. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 0,9 0,0986% 0,6

9. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 0,9 0,0986% 0,6

6. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 0,3 0,0373% 0,2

7. Magyarországi Baptista Egyház 3,3 0,3617% 2,2

4. MAZSIHISZ/ Budapesti Zsidó Hitközség 23,7 2,5974% 15,6

5.
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita

Hitközség
2,3 0,2521% 1,5

2. Magyarországi Református Egyház 251,4 27,5522% 165,3

3. Magyarországi Evangélikus Egyház 66,9 7,3319% 44,0

2011. évi egyházi bérkompenzáció felosztása

El leg keretösszege: (adatok millió Ft ban)

1. Magyar Katolikus Egyház 518,6 56,8360% 341,0
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egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,3 0,1
közoktatás 0,0 0,4
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,7 0,1
egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,0 0,0
közoktatás 0,0 0,3
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,8 0,1
egészségügy 0,0 0,6
fels oktatás 0,7 0,6
közoktatás 11,2 5,0
közgy jtemény 0,0 0,1
szociális 0,0 1,5
egészségügy 0,0 0,2
fels oktatás 0,0 0,2
közoktatás 3,6 1,5
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,0 0,5
egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,0 0,1
közoktatás 1,0 0,4
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,0 0,1
egészségügy 0,0 0,9
fels oktatás 1,8 1,0
közoktatás 12,2 7,6
közgy jtemény 0,0 0,1
szociális 4,0 2,3
egészségügy 0,0 0,0
fels oktatás 0,9 0,0
közoktatás 0,0 0,4
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,0 0,1
egészségügy 0,0 0,1
fels oktatás 0,0 0,1
közoktatás 0,0 0,5
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 1,2 0,2
egészségügy 0,0 0,1
fels oktatás 0,0 0,1
közoktatás 0,0 1,1
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 2,5 0,3
egészségügy 0,0 0,1
fels oktatás 2,2 0,1
közoktatás 0,6 1,2
közgy jtemény 0,0 0,0
szociális 0,0 0,4

67,9 7,4415% 44,6 44,6
73,3 8,0333% 48,2 48,2
587,0 64,3323% 386,0 386,0
8,3 0,9096% 5,5 5,5

176,0 19,2832% 115,7 115,7

Összesen: 912,5 100,0% 600,0 600,0

Egészségügyi ágazat összesen

912,5

Oktatási ágazat I. összesen (fels oktatás)
Oktatási ágazat II. összesen (közoktatás)
Kulturális ágazgat összesen
Szociális ágazat összesen

20. A Tan Kapuja Buddhista Egyház 2,8 0,3069% 1,8

18. Krisztusban Hív Nazarénusok Gyülekezet 1,2 0,1315% 0,8

19. Üdvhadsereg Szabadegyház 2,5 0,2740% 1,6

17. Magyarországi Krisna tudatú Hív k Közössége 0,9 0,0986% 0,6

0,7

16. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 18,0 1,9727% 11,8

15. Magyarországi Biblia Szól Egyház 1,0 0,1096%

14. Keresztény Család Gyülekezet 3,6 0,3945% 2,4

12. Keresztény Advent Közösség 0,8 0,0877% 0,5

13. HIT Gyülekezete 11,9 1,3053% 7,8

11. Magyar Pünkösdi Egyház 1,0 0,1096% 0,7
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Fenntartó egyház megnevezése:

(ezer forintban és f ben)

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett személyi 

juttatás

munkaadókat 
terhel  járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett személyi 

juttatás

munkaadókat 
terhel  járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett személyi 

juttatás

munkaadókat 
terhel  járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett személyi 

juttatás

munkaadókat 
terhel  járulékok

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett személyi 

juttatás

munkaadókat 
terhel  járulékok

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november*

december*

Összesen 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

* a várható kifizetések szerinti összeg

(ezer forintban és f ben)

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám

kompenzációval 
érintett létszám

ténylegesen 
kifizetett személyi 

juttatás

munkaadókat 
terhel  járulékok

január 0 0 0,0 0,0

február 0 0 0,0 0,0

március 0 0 0,0 0,0

április 0 0 0,0 0,0

május 0 0 0,0 0,0

június 0 0 0,0 0,0

július 0 0 0,0 0,0

augusztus 0 0 0,0 0,0

szeptember 0 0 0,0 0,0

október 0 0 0,0 0,0

november 0 0 0,0 0,0

december 0 0 0,0 0,0

Összesen 0 0 0,0 0,0

Hónapok

Ágazatok összesen

Egyházi szint  összesít

a) egészségügy e) közm vel dés

Hónapok

E L S Z Á M O L Ó   L A P

  a közfeladatot ellátó egyházi fenntartású egészségügyi, köz- és fels oktatási, szociális és közm vel dési szolgáltatást nyújtó
nem költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának kifizetésér l

b) fels oktatás c) közoktatás d)  szociális



A Kormány 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében

és 57/B. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)

57/B. §-ában meghatározott, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist (a továbbiakban: Adatbázis)

a Foglalkoztatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kezeli.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ), valamint a megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi

központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) adatrögzítéssel teljesített adatszolgáltatása a Hivatal által e célból

kialakított és a központi szerverén mûködtetett webes kezelõfelületen történõ adatrögzítéssel, vagy a Hivatal által

meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül (a továbbiakban együtt:

adatbázis-alkalmazás) zajló elektronikus adatátadással valósul meg.

(3) A Hivatal az Adatbázis üzemeltetése során biztosítja, hogy jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne

férjenek hozzá, és a központi szerverén folyamatosan naplózza az Adatbázissal kapcsolatos nyilvántartási

eseményeket, olyan módon, hogy azok visszakereshetõek legyenek.

(4) Az adatkezelõ, az adatokat szolgáltató és az Flt. szerint betekintési jogosultsággal rendelkezõ szerv Adatbázissal

kapcsolatos egyes szakmai feladatai irányítását a szakmai irányító szerv látja el.

2. A jegyzõ Adatbázissal kapcsolatos, valamint az Adatbázis felhasználásával ellátott feladatai

2. § (1) A jegyzõ által szolgáltatott adatok Adatbázisban való rögzítését – a településhez rendelt felhasználói azonosító

alkalmazásával – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/A. § (1) bekezdése szerint

illetékes jegyzõ végzi.

(2) A jegyzõ, valamint a 8. § (3) bekezdésében meghatározott személy felelõs az Adatbázisban rögzített, az Flt. 57/B. §

(3) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti adatok hitelességéért.

3. § (1) A jegyzõ a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem esetében elektronikus

adategyeztetés keretében ellenõrzi, hogy a kérelmet benyújtó személy más jegyzõ adatszolgáltatása alapján

az Adatbázisban szerepel-e. Az ellátás megállapítását megelõzõen elvégzett adategyeztetés során keresõfeltételként

csak a kérelmet benyújtó személy természetes személyazonosító adata és Társadalombiztosítási Azonosító Jele

használható fel.

(2) Ha a jegyzõ az (1) bekezdés szerinti elõzetes adategyeztetés során azt állapítja meg, hogy a kérelmet benyújtó személy

tekintetében más jegyzõnél már folyik eljárás, vagy a kérelmet benyújtó személy ellátásra való jogosultságát

megállapították, az adatok további egyeztetése céljából megkeresi az eljárást lefolytató, illetve az ellátást megállapító

jegyzõt.

(3) A (2) bekezdés szerinti megkeresés elvégzéséhez szükséges, a folyamatban lévõ eljárást lefolytató, illetve

a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot megállapító hatóság megnevezésére vonatkozó

adathoz történõ hozzáférést a Hivatal – a jegyzõ illetékességétõl függetlenül – valamennyi elõzetes adategyeztetést

kezdeményezõ jegyzõ számára biztosítja.

3. A munkaügyi központ Adatbázissal kapcsolatos, valamint az Adatbázis felhasználásával

ellátott feladatai

4. § A munkaügyi központ által szolgáltatott adatok az Flt. 57/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint vezetett

nyilvántartásában (a továbbiakban: munkaügyi nyilvántartás) történõ rögzítéssel egyidejûleg hozzáférhetõvé válnak

az arra jogosult felhasználók részére.
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5. § (1) A jegyzõ által szolgáltatott adatok rögzítésérõl az adatbázis-alkalmazáson keresztül az a munkaügyi központ kap

elektronikus értesítést, amelynek illetékességi területéhez – külön jogszabályban meghatározottak szerint – a 8. §

(1)–(2) bekezdése szerinti, a jegyzõ által használt felhasználói azonosítóhoz tartozó település tartozik.

(2) Ha a jegyzõ olyan személyre tekintettel végez a 3. § (1) bekezdése szerinti elõzetes adategyeztetést, aki a munkaügyi

nyilvántartásban szerepel, a munkaügyi központ gondoskodik az érintett személy részére folyósított álláskeresési

támogatásokra, a munkaviszonyban töltött napjaira, illetve a munkaügyi központtal való elõzetes együttmûködésére

vonatkozóan külön jogszabályban meghatározottak szerint kiadott igazolásban foglalt adatok Adatbázisban való

rögzítésérõl.

4. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség adatszolgáltatása

6. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló

1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott adatokat havonkénti rendszerességgel, minden

hónap 5. napjáig szolgáltatja a Hivatalnak.

(2) Az OMMF által megküldött, az Adatbázisban jegyzõi adatszolgáltatás alapján foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra

jogosultként szereplõ személyre vonatkozó munkaügyi ellenõrzési adatok Adatbázisban való rögzítésérõl a Hivatal

az adatok egyeztetését követõen haladéktalanul gondoskodik.

5. Az Adatbázis mûködtetése

7. § (1) Az Adatbázis használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a Hivatal képezi és bocsájtja a felhasználók

rendelkezésére.

(2) Az Adatbázis használatára és mûködtetésére jogosult ügyintézõ köteles a felhasználói azonosítóját és jelszavát

az illetéktelen hozzáféréstõl megvédeni, és a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni, ha a felhasználói azonosítója vagy

jelszava elveszett, jogosulatlan személy számára vált hozzáférhetõvé, vagy ha annak használatával kapcsolatosan

rendellenességet, visszaélésre utaló körülményeket észlelt.

8. § (1) Az Adatbázis jegyzõ általi használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót a Hivatal településenként

(fõvárosi kerületenként) képezi és bocsátja a jegyzõ rendelkezésére.

(2) A felhasználói azonosítót és alapjelszót körjegyzõség esetében is településenként kell a jegyzõnek megküldeni.

A Hivatal a fõvárosi fõjegyzõnek is önálló felhasználói azonosítót és alapjelszót képez és küld meg. Település

megszûnése, települések összeolvadása vagy szétválása, illetve új település létrejötte esetén a felhasználói azonosító

és az alapjelszó kiadásáról vagy módosításáról a Hivatal gondoskodik.

(3) A felhasználói azonosítóval és alapjelszóval településenként (fõvárosi kerületenként), valamint a fõváros egészére

kiterjedõ illetékességgel a fõvárosban csak a jegyzõ, illetve az általa erre kijelölt, a képviselõ-testület hivatalával

közszolgálati jogviszonyban álló ügyintézõ (a továbbiakban: rendszeradminisztrátor) rendelkezhet.

(4) Az adatbázis-alkalmazás településenként több felhasználói végponton is mûködtethetõ. Ehhez a jegyzõ, illetve

a rendszeradminisztrátor a felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a képviselõ-testület hivatalának

szociális igazgatási feladatokat ellátó ügyintézõi részére –ügyintézõnként elkülönítetten – további felhasználói

azonosítókat és jelszavakat képez.

(5) Az e rendeletben a jegyzõ számára meghatározott, az adatbázis-alkalmazás használatával kapcsolatos

tevékenységeket – a rendszeradminisztrátor kijelölésével összefüggõ feladatok kivételével – a (4) bekezdés szerinti

ügyintézõ is elláthatja.

9. § (1) Az Adatbázis munkaügyi központ részérõl történõ használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a Hivatal

ügyintézõnként képezi a munkaügyi központnál közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott, a Hivatal

központi elektronikus címtárában szereplõ ügyintézõk számára.

(2) A Hivatal az Adatbázisnak a Belügyminisztérium, a Türr István Képzõ és Kutató Intézet igazgatóságai (a továbbiakban:

igazgatóság), és a Magyar Államkincstár által történõ használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót

e szervek által hivatalosan megjelölt személyek részére adja ki. A Hivatal a felhasználói azonosítót és alapjelszót

az igénylést követõ tíz napon belül juttatja el az igénylõnek.

4848 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám



(3) A Belügyminisztérium, az igazgatóság és a Magyar Államkincstár szervenként legfeljebb két ügyintézõt jelölhet meg

(rendszeradminisztrátor). Az adatbázis-alkalmazás szervenként több felhasználói végponton is mûködtethetõ.

A rendszeradminisztrátor a (2) bekezdés szerinti felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a szervek által

kijelölt ügyintézõk részére – ügyintézõnként elkülönítetten – további felhasználói azonosítókat és jelszavakat

képezhet.

6. Infrastruktúra nyilvántartása

10. § (1) Az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 3. alpont g) pontjában meghatározott adatok:

a) a település megnevezése,

b) a megye megnevezése,

c) a kistérség megnevezése,

d) az önkormányzat tulajdonában lévõ, felhasználható, összes tehermentes földterület nagysága (ha),

e) az önkormányzat részére használatba adott állami földrészletek nagysága, a használat lejáratának ideje,

f) a d) és e) pont szerinti földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti mûvelési ága, minõségi osztálya, tényleges

mûvelés alatt áll-e, a földrészletbõl a mûvelés alatt nem álló terület nagysága,

g) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló kézi szerszámok (felsorolás, darabszám),

h) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló munkagépek (felsorolás, darabszám),

i) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló (személy, illetve teher) szállítóeszköz, azok kapacitása,

j) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló, közfoglalkoztatottak részére biztosítható szálláshelyek száma,

k) a közfoglalkoztató által a közfoglalkoztatottak részére biztosítható étkezés mértéke (fõ/nap),

l) a település milyen egyéb, a közfoglalkoztatás szempontjából felhasználható infrastruktúrával rendelkezik

(eszközök raktározására alkalmas épület, helyiség, állattartás céljára használható ingatlan stb.),

m) az önkormányzat alapításában van-e valamilyen vállalkozás, azok felsorolása,

n) tagja-e a település valamilyen társulásnak,

o) a közfoglalkoztató által benyújtott, folyamatban lévõ hazai és európai uniós finanszírozású pályázatok, a várt

támogatási összeg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek társulása, továbbá

az önkormányzati költségvetési szerv által történõ közfoglalkoztatás esetén az önkormányzat jegyzõje elektronikus

úton továbbítja az Adatbázis részére. A jegyzõ folyamatosan frissíti, aktualizálja, karbantartja az általa továbbított

adatokat.

(3) Az adatokhoz való teljes körû betekintési jogosultságot a Hivatal, a munkaügyi központ, valamint

a Belügyminisztérium részére kell biztosítani.

7. Adatok archiválása

11. § (1) Az álláskeresõnek az álláskeresõként történõ nyilvántartásból való törléssel egyidejûleg az Flt. 57/B. § (3) bekezdés

1. és 2. alpontja szerinti Adatbázisban nyilvántartásba vett adatait archiválni kell.

(2) A munkaügyi központ hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ ügyintézõi az Adatbázis valamennyi archivált adatához

hozzáférnek.

8. Üzemzavar

12. § (1) Amennyiben a jegyzõ kapcsolata az Adatbázissal egymást követõ két munkanapon nem áll rendelkezésre, a jegyzõ

az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való kapcsolat helyreállását követõen

az adatokat a jegyzõ – az Flt. 57/B. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – két munkanapon belül rögzíti

az Adatbázisban.

(2) Amennyiben a munkaügyi központ kapcsolata az Adatbázissal egymást követõ két munkanapon nem áll

rendelkezésre, a munkaügyi központ az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való

kapcsolat helyreállását követõen az adatokat a munkaügyi központ két munkanapon belül rögzíti az Adatbázisban.
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9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis Flt. 59/D. §-a szerinti átmeneti mûködtetésére a Foglalkoztatási és Szociális

Adatbázisról szóló 73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2011. július 26-án hatályos

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A Korm. rendelet alapján kiadott felhasználói azonosítók és jelszavak az Flt. 59/D. § (2) bekezdésében foglalt idõpontig

használhatóak.

(4) A 8. §-ban meghatározott felhasználói azonosítókat és jelszavakat az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül

kell kiadni a jogosultak részére.

(5) Az Flt. 57/B. §-ában meghatározott felhasználók, akik nem rendelkeznek az Adatbázis használatához szükséges

felhasználói azonosítóval és jelszóval, e rendelet alapján igényelhetik meg azokat.

14. § Hatályát veszti a Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést

és középfokú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakör betöltése és teljes munkaidõ teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 57 000 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2 624 forint.

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz százalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén

a közfoglalkoztatási bér kötelezõ legkisebb összege 57 000 forint. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti

teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhetõ. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése

esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthetõ. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg

többlettámogatás. Ezek a szabályok alkalmazandóak a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévõ munkavezetõ

bérezésére is.

(3) Részmunkaidõ esetén az (1) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével

arányosan csökkentve kell figyelembe venni, azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi, illetve az egy hónapra vetített

heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegénél.

(4) A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik.

(5) Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdõdik, úgy a törtheti idõszakra vonatkozóan a (4) bekezdést csak

a munkakezdést követõ második teljes héttõl kezdõdõen kell alkalmazni.

(6) A részletekben történõ kifizetés esetén a bérbõl letiltást, levonást, továbbá a jogszabály alapján teljesítendõ adó- és

járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani.

(7) Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetõk ki.

4850 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám



2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat

megilletõ garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidõ teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 78 000 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 3 590 forint.

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet

hatálybalépését követõen létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2–5. §, a 26. § (1) bekezdése és a 27. § (1) bekezdése tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §

(2) bekezdés d) pontjában,

a 6. § és a 26. § (2)–(3) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §

(1) bekezdés a), b) és d) pontjában,

a 7. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában,

a 8–13. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi

CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában, valamint az állami foglalkoztatási szerv kijelölése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl

és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a 14–24. §, a 26. § (4) bekezdése, a 27. § (3)–(4) bekezdése, valamint a 28. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és

a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 26. § (5) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(5) bekezdésében,

a 26. § (6) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 26. § (7) bekezdése tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 27. § (2) bekezdése tekintetében a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.

rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt

a) a munkavállaló esetén a munkáltató,

b) közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv

jogosult a keresõképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni az OEP-nél.”
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2. A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl

és folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának

feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 2. § (1) bekezdése a következõ h)–i) ponttal

egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„h) közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzés: a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ

munkaerõ-kölcsönzés;

i) közhasznú kölcsönzõ: helyi vagy kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, valamint a közhasznú

szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés h)–j) pontjában foglaltak kivételével a közhasznú

szervezet.”

3. § Az Mkr. 12–14. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„12. § A kölcsönbeadónak a tárgyévi tevékenységérõl a tárgyévet követõ év január 31-éig a Nemzeti Foglalkoztatási

Szolgálat honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként a következõ adattartalmú adatszolgáltatást kell

elkészítenie:

a) a munkaerõ-kölcsönzõ cégre vonatkozó adatok:

aa) irodák száma Magyarországon;

ab) alkalmazottak száma;

ac) nettó árbevétel (millió forintban) állománycsoport szerint [a kölcsönzött munkavállalókra vetítve (külföld, belföld

együtt)] és nemzetgazdasági ágazat szerint;

ad) az ügyfelek által átvett dolgozók száma;

ae) az adatbázis nagysága;

b) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma a kölcsönzés céljából létesített munkaviszony

határozatlan vagy határozott idõtartama szerint, a foglalkoztatás irányának megadásával (belföld, külföld) a következõ

bontásban:

ba) állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, foglalkozásonként, továbbá iskolai végzettség szerint;

bb) a munkavállalók részére kifizetett éves keresettömeg;

bc) a foglalkoztatott munkavállalók által a kölcsönvevõnél teljesített munkanapok száma (napi 8 órával számolva);

bd) a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma;

be) a közhasznú kölcsönzõ tájékoztatást köteles adni a lebonyolított képzésekrõl, valamint a nyújtott mentori

szolgáltatásról;

c) a belföldi és a külföldi kölcsönvevõk száma ágazati bontásban;

d) a külföldi kölcsönvevõk száma, ágazata országonkénti bontásban.

13. § (1) A magán-munkaközvetítõnek a tárgyévi tevékenységérõl a tárgyévet követõ év január 31-éig a Nemzeti

Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett adatlapon, telephelyenként a következõ adattartalmú adatszolgáltatást

kell elkészítenie:

a) a magán-munkaközvetítõ cégre vonatkozó adatok:

aa) irodák száma Magyarországon;

ab) alkalmazottak száma;

ac) nettó árbevétel (millió forintban), állománycsoport (a közvetített munkavállalókra vetítve) és nemzetgazdasági

ágazat szerint;

ad) az adatbázis nagysága;

b) a magyar állampolgárok belföldre történt munkaközvetítéseinek száma (fõ);

c) a külföldre történt közvetítések száma országonként, állampolgárság szerint (fõ);

d) a külföldi állampolgárok magyarországi munkavégzésre történõ közvetítésének száma állampolgárság szerint (fõ).

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatokat a következõ bontásban kell megadni, az összes

munkaközvetítésen belül:

a) az eredményes közvetítések száma;

b) a sikertelen közvetítések száma;

c) a folyamatban lévõ közvetítések száma;

d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusai szerinti közvetítettek létszáma (fõ);
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e) a közvetítettek száma foglalkozásonként, nemenként, állomány-, korcsoport, valamint nemzetgazdasági ágazat

szerint;

f) a közvetítést megelõzõen munkával rendelkezõ és nem rendelkezõ munkanélküliek száma,

állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, iskolai végzettség, nemzetgazdasági ágazatok szerint.

14. § A megyei kormányhivatal munkaügyi központja a 12–13. §-ban foglalt összesített adatokat, valamint az általa

a tárgyév december 31-én nyilvántartott munkaerõ-kölcsönzõk, magán-munkaközvetítõk számát, szervezeti formáját,

a tárgyévben nyilvántartásba vett és törölt munkaerõ-kölcsönzõk, magán-munkaközvetítõk számát a tárgyévet

követõ március 31-éig továbbítja a Foglalkoztatási Hivatal részére elemzés, feldolgozás és nyilvánosságra hozatal

céljából.”

4. § Az Mkr. a 17. §-át követõen a következõ alcímmel, valamint 17/A–17/D. §-sal egészül ki:

„A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzésre vonatkozó sajátos szabályok
17/A. § A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzésre e rendelet szabályait a 17/B–17/D. §-ban foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

17/B. § (1) A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzési tevékenység folytatását a közhasznú kölcsönzõ

székhelye szerint illetékes munkaügyi központ akkor engedélyezi, ha az megfelel a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában

foglalt feltételeknek, továbbá a közhasznú kölcsönzõ a 17/C. §-ban meghatározott mentort alkalmaz.

(2) Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzési tevékenység engedélyezése esetén

a) az 5. § (1) bekezdés c) pontját, a 6–7. §-t, valamint a 16. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját nem kell alkalmazni,

b) a közhasznú kölcsönzõkrõl vezetett nyilvántartásnak, valamint a Foglalkoztatási Hivatal által vezetett országos

nyilvántartásnak a 8. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia, fel kell benne tüntetni azonban

a kölcsönzõ közhasznú jellegét.

17/C. § (1) A közhasznú kölcsönzõ a közfoglalkoztatottal a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt legalább 60 napra

létesíti. A közfoglalkoztatási jogviszony munkaerõ-kölcsönzés céljára jön létre, de emellett lehetõség van arra, hogy

a közhasznú kölcsönzõ a foglalkoztatottat a kikölcsönzések közötti idõtartam alatt saját tevékenysége keretében is

foglalkoztassa.

(2) A közhasznú kölcsönzõ által kölcsönbeadott közfoglalkoztatott nem foglalkoztatható olyan munkakörben,

melynek ellátására törvény közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselõi jogviszony létesítését írja elõ.

(3) A közhasznú kölcsönzõ a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ kikölcsönzések közötti idõtartam alatt

köteles

a) a közfoglalkoztatottat képzésben részesíteni, vagy

b) a közfoglalkoztatott részére mentori szolgáltatás igénybevételét biztosítani.

(4) A képzés szakmai vagy foglalkoztatást elõsegítõ ismereteket nyújtó, intézményi akkreditációval rendelkezõ

képzõ-intézményben folytatott képzés lehet. A sikeres vizsga eredményérõl a résztvevõk bizonyítványt vagy

tanúsítványt kapnak.

(5) A mentori szolgáltatás célja, hogy a munkavégzésre való felkészüléshez, az önálló munkába álláshoz vagy

a munkahelyen történõ beilleszkedéshez személyes segítséget nyújtson a közfoglalkoztatott részére. Ennek

érdekében a mentor a közfoglalkoztatottat

a) információkkal látja el az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott támogatásokat, ellátásokat, szolgáltatásokat,

a munkaerõpiac jellemzõit érintõen,

b) tájékoztatja a munkavégzésre irányadó alapvetõ munkavédelmi és munkaügyi szabályokról,

c) támogatja az együttmûködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában,

d) személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelõ képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az

elhelyezkedést követõ beilleszkedés terén,

e) segíti a foglalkoztatási szervvel való együttmûködési kötelezettsége teljesítésében.

(6) Mentorként kizárólag a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható

támogatásokról szóló jogszabályban elõírt végzettséggel rendelkezõ személy foglalkoztatható.

(7) A közhasznú kölcsönzõ a 12. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség részeként tájékoztatást köteles

adni a lebonyolított képzésekrõl, valamint a nyújtott mentori szolgáltatásról.

17/D. § (1) A közhasznú kölcsönzõ közfoglalkoztatási jogviszonyban álló közfoglalkoztatottakat csak

a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztató részére kölcsönözhet.
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(2) Ha a munkaerõ-kölcsönzés

a) helyi vagy kisebbségi önkormányzat vagy azok társulása,

b) egyház, civil szervezet,

c) költségvetési szerv, vagy

d) nonprofit gazdasági társaság

részére történik, a közhasznú kölcsönzõ és a kölcsönvevõ közötti megállapodásban nem köthetõ ki magasabb

kölcsönzési díj, mint a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér) járulék terhekkel növelt összege és

a közhasznú kölcsönzõ által kapott, közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás közötti különbözet.

(3) Közhasznú kölcsönzõ a közfoglalkoztatottak tekintetében külföldre irányuló munkaerõ-kölcsönzési

tevékenységet nem folytathat.”

5. § Az Mkr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Er.) a következõ 8/B. §-sal egészül ki:

„8/B. § Az Szt.-nek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 29. §-ával megállapított 140/G. §-a szerint a 2011. szeptember 1-jét

megelõzõen bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt elõleggel a 7. és 10. számú melléklet szerinti adatlapokon kell

elszámolni.”

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 52. §

(5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nagykorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésrõl szóló határozat

jogerõre emelkedésétõl számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy)

„c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmunkát, illetve közhasznú munkát végzett vagy legalább három

hónapig közfoglalkoztatásban vett részt,”

5. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következõ

(2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a munkaügyi központnak a 6. § (1a) bekezdése, valamint

a kirendeltségnek a 7. § (2) bekezdése által megállapított feladatai tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és

e)–i) pontja szerinti hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter gyakorolja.”

9. § Az R1. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés h) és i) pontjában

meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter látja el.”

10. § Az R1. 6. § (1) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete]

„c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtéssel

kapcsolatos feladatokat,”
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11. § Az R1. 6. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai körében

a) a munkaügyi központ közfoglalkoztatásért felelõs szervezeti egységének vezetõje egyetértésével dönt

a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására szolgáló elõirányzat decentralizált keretének felhasználásáról,

továbbá ellátja az ezzel, illetve a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat központi keretébõl finanszírozott

támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

b) kapcsolatot tart a Türr István Képzõ és Kutató Intézet igazgatóságaival,

c) ellenõrzi a közfoglalkoztatási feladatok ellátását és a közfoglalkoztatási támogatás finanszírozására szolgáló

elõirányzat felhasználását,

d) értékeli a közfoglalkoztatás helyzetét és tapasztalatait.”

12. § Az R1. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A kirendeltség

a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével

kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, megszüntetésével és

visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ megyei szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) munkaerõpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerõpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal,

a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel kapcsolatos

feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (fõváros), a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a helyi

önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben mûködõ más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági szerkezet

átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek

végrehajtásával összefüggõ feladatokat, valamint

n) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a fekvése szerinti munkaügyi központtal,

ennek keretében adatszolgáltatási feladatokat teljesít a munkaügyi központ felé.

(2) A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai ellátása során:

a) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetõségeket,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,

c) szervezi a közfoglalkoztatást,

d) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal,

e) ellenõrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerzõdésben foglaltak szerinti teljesítését.

(3) A munkaügyi központ és a kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében

foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak.”

13. § Az R1. 10/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10/A. § A Foglalkoztatási Hivatalt a feladatellátás szempontjából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Munkaügyi Igazgatósága által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni.”
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6. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az elõirányzat terhére támogatás nyújtható a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott

közfoglalkoztatók részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, továbbá vállalkozás részére a (2) bekezdés

e) pontjában meghatározott foglalkoztatásra.

(2) Az elõirányzat terhére nyújtható támogatások:

a) rövid idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

b) hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

c) országos közfoglalkoztatási program támogatása;

d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás;

e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülõ személy

foglalkoztatásához nyújtható támogatás.”

15. § Az R2. 3. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása
3. § (1) Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy

1–4 hónap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidõben

történõ foglalkoztatására.

(2) Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér, teljesítménybér (a továbbiakban együtt:

közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható.

Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek

gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az

ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése alapján

járulékkedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege.

(3) Támogatás állapítható meg továbbá a (4) bekezdésben foglalt közvetlen költségekhez, melynek mértéke

legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási

összeg 5 százaléka.

(4) A foglalkoztatásból eredõ közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka- és

védõruházat és egyéni védõeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló jogszabály

szerint a munkaadót terhelõ utazási költség, a munkásszállítás költsége, a megyei (fõvárosi) kormányhivatal

munkaügyi szakigazgatási szervének kirendeltségével (a továbbiakban: kirendeltség) történõ elõzetes egyeztetés

szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.

(5) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható.

(6) A támogatás az egyszerûsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejûleg nem vehetõ

igénybe.”

16. § Az R2. 4. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása
4. § (1) Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy és

a kirendeltség által kiközvetített álláskeresõ 2–12 hónap idõtartamra szóló, közfoglalkoztatási jogviszony keretében,

napi 6–8 órás munkaidõben történõ foglalkoztatására.

(2) A közfoglalkoztatott személyében beállt változás esetén az (1) bekezdés szerinti támogatás 1 hónap

közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére is nyújtható.

(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékai mértékének 70–100 százalékáig

terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján járulékkedvezményt vett igénybe,

a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenõen a támogatás nyújtható

a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek

mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz nyújtott támogatás

20 százalékát.

(4) A hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén a 3. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is

alkalmazni kell.”
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17. § Az R2. a következõ alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
4/A. § (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönzõ részére, amennyiben foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra

(bérpótló juttatásra) jogosult személy legalább 60 nap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási

jogviszony keretében történõ foglalkoztatását vállalja.

(2) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó – a járulékkedvezmények

igénybevételével csökkentett – járulékok mértékének 50–80 százalékáig terjedhet. A támogatási idõszak

a közfoglalkoztatási jogviszony idõtartama, de legfeljebb egy év lehet.”

18. § (1) Az R2. 5. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ személy foglalkoztatásához

nyújtható támogatás”
(2) Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó

járulékok munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig terjedhet.”

19. § Az R2. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) Támogatható az Országgyûlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében

történõ, az álláskeresõk és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személyek

közfoglalkoztatása.

(2) Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha

a) a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elõsegítõ képzés lehetõségét biztosítja,

b) a közfoglalkoztatottak számával a foglalkoztatás megkezdését megelõzõ havi átlagos statisztikai állományi

létszám bõvül, és

c) a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességû személyek közfoglalkoztatása

kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési elõirányzatból támogatásban

– ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást – nem részesül.

(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékok mértékének 100 százalékáig,

valamint a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költségek

tekintetében az elõbbi támogatás 20 százalékáig, továbbá legalább száz fõ foglalkoztatása esetén a szervezési

költségek 3 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján

járulékkedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege.

(4) A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható.

(5) Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 3. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”

20. § Az R2. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.

(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi

központhoz, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás

esetén a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell

benyújtani.

(3) A

a) 3–5. §-ban meghatározott támogatásról a kirendeltség,

b) 6. §-ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter az Országgyûlés vagy a Kormány által

meghatározott cél eléréséért felelõs miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, az egyenlõ bánásmód

biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter véleményének figyelembevételével

mérlegelési jogkörben dönt.

(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni

a) a munkaerõ-kereslet és kínálat helyi jellemzõit,

b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együttmûködés tapasztalatait,

d) a munkaadó által felajánlott (vállalt) foglalkoztatás (továbbfoglalkoztatás) idõtartamát,

e) az álláskeresõk munkához jutási esélyeit,
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f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresõként eltöltött idejét,

g) a foglalkoztatni kívánt személy közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti prioritási szintjét.

(5) A (3) bekezdés szerint meghozott döntés alapján

a) a 3–5. §-ban meghatározott támogatás esetén a kirendeltség,

b) a 6. §-ban meghatározott támogatás esetén a munkaügyi központ

egységes szerzõdéses feltételrendszer alapján hatósági szerzõdést köt a támogatottal. A munkaügyi központ és

a kirendeltség illetékességére a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

21. § Az R2. 7/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A program támogatása során a közvetlen költségek 6. § (3) bekezdésében meghatározott mértéke a program

megvalósítása során legfeljebb további 10 százalékkal növelhetõ.”

22. § Az R2. a 7/A. §-t követõen a követezõ 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § (1) A közfoglalkoztatásért felelõs miniszter a 3-4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra

közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat.

(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai teljes összegben támogathatóak.”

23. § Az R2. a 22. §-sal megállapított 7/B. §-át követõen a követezõ 7/C. §-sal egészül ki:

„7/C. § A közfoglalkoztató kérelmére a 3–4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott támogatási formák esetében – ideértve

a 7/A. § (1) bekezdése és a 7/B. § (1) bekezdése alapján indított közfoglalkoztatási programokra megállapított

támogatásokat is – a támogatás elsõ hónapra esõ része elõlegként is folyósítható.”

24. § Az R2. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Ha az e rendelet szabályai szerint, 2011. szeptember 1-jét megelõzõen megállapított támogatás folyósítása

alatt a támogatással érintett munkaviszony megszûnik, és a foglalkoztató a támogatás még fennmaradó idõtartamára,

a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít, a támogatáshoz kapcsolódó közvetlen

költség mértékének megállapításánál a támogatásra vonatkozó hatósági szerzõdésben meghatározott mértéket

és munkabért kell figyelembe venni.

(2) A 7/B. § (2) bekezdése rendelkezéseit a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálybalépése elõtt megindított és

a Kr.-rel megállapított 7/B. § alapján közfoglalkoztatási mintaprogrammá nyilvánított programok tekintetében is

alkalmazni kell.”

7. Záró rendelkezések

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

(2) Az 1–21. §, a 23–24. §, a 26. §, a 27. § (1)–(3) bekezdése, valamint a 28. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 27. § (4) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

26. § (1) Az Mkr. 1. § (1) bekezdésében a „munkaerõ-kölcsönzési” szövegrész helyébe a „munkaerõ-kölcsönzési,

a közfoglalkoztatásra irányuló munkaerõ-kölcsönzési” szöveg lép.

(2) Az Er.

a) 1. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra”

szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint (6) bekezdés c) pontjában a „bérpótló juttatásról” szövegrész helyébe

a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásról” szöveg,

c) 2. § (7) bekezdésében, 7. számú melléklet címében, valamint 5. és 7. pontjában, 10. számú melléklet címében,

valamint 4. és 6. pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatás”

szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatásnak” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásnak, foglalkoztatást

helyettesítõ támogatásnak” szöveg,
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e) 7. számú melléklet 4. pontjában, valamint 10. számú melléklet 3. pontjában a „bérpótló juttatásban” szövegrész

helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban” szöveg

lép.

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében a „bérpótló juttatásának” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásának” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, valamint 9. § (6) bekezdésében a „bérpótló juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást

helyettesítõ támogatást” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében, 2. számú melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcím 2. pontjában, 3. számú

melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcím 5.2.7.5. alpontjában, 4. számú melléklet „Tájékoztató

a kérelem kitöltéséhez” alcímében, valamint 9. számú melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcím

5. pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatás” szöveg,

d) 9. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (9) és (16) bekezdésében a „bérpótló

juttatásra” szövegrészek helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg

lép.

(4) Az R2.

a) 5. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra

(bérpótló juttatásra)” szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében a „bérpótló juttatásban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban

(bérpótló juttatásban)” szöveg

lép.

(5) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében nyújtható

támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásra” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdés f) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe

a „bérpótló juttatásra vagy foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg

lép.

(6) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)

Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés h) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatás” szöveg lép.

(7) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 25. § (3) bekezdésében a „2012. január” szövegrész

helyébe a „2011. október” szöveg lép.

27. § (1) Hatályát veszti az Mkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja.

(2) Hatályát veszti a szociális szövetkezetekrõl szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R2. 7/A. § (2) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az R2. 7/B. §-a.

28. § Az R3. 18. § (5) bekezdésének az R1. 6. § (1) bekezdés c)–d) pontját módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép

hatályba:

[A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete]

„c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtéssel

kapcsolatos feladatokat,”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a munkaerõ-kölcsönzõ nyilvántartásba vételéhez

I. A kérelmezõ adatai:

1. A kérelmezõ neve, címe, telefonszáma:

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

2. A szervezet formája:

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

3. A kérelmezõ székhelye, címe:

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

4. A kérelmezõ telephelye(i), címe:

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

5. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe:

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

6. Közhasznú munkaerõ-kölcsönzési tevékenységet kíván végezni: igen/nem (a megfelelõ aláhúzandó)

II. Nyilatkozatok, csatolandó iratok:

1. Kijelentem, hogy a tevékenység folytatásához az alábbi berendezéssel ellátott irodahelyiséggel a székhelyemen

és a megjelölt telephelyen rendelkezem:

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

2. A kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom:

2.1. három hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolata,

2.2. a munkaerõ-kölcsönzési tevékenységet tartalmazó okirat három hónapnál nem régebbi hiteles másolata,

2.3. az elõírt képesítést, gyakorlatot bizonyító oklevél hiteles másolata, mûködési bizonyítvány, valamint az

e képesítéssel rendelkezõ személy foglalkoztatása érdekében kötött szerzõdés,

2.4. az irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolata,

2.5. eredeti letéti szerzõdés a vagyoni biztosítékról (kivéve közhasznú kölcsönzõ esetén),

2.6. közhasznú kölcsönzõ esetén: a mentorral kötött munkaszerzõdés,

2.7. egyéb: ...............................................................................................................................................................................................................

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

......................................................................
a kérelmezõ cégszerû aláírása”
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A nemzetgazdasági miniszter 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelete
a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeirõl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról*

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában

megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2011. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerû képzések a 2. számú mellékletnek a szociális és munkaügyi

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

rendelet módosításáról szóló 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályban levõ

rendelkezései alapján is indíthatóak.”

2. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 22. sora, 31. sora, 40. sora, 48. sora, 64. sora, 78. sora és

90. sora.

(2) Hatályukat vesztik az R. 2. számú mellékletében, az Épületgépészeti csõhálózat- és berendezés-szerelõ, a Gáz- és

tüzeléstechnikai mûszerész, a Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ, karbantartó, a Légtechnikai rendszerszerelõ,

a Vegyi- és kalorikusgép szerelõ és karbantartó, a Villamoshálózat-szerelõ, -üzemeltetõ, és a Belsõépítési szerkezet-

és burkolatszerelõ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei.

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

(2) A 3. § 2011. szeptember 15-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. szeptember 16-án hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 34/2011. (IX. 9.) NGM rendelete
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 39. §-sal egészül ki:

„39. § A 2009. december 31-ig fogadott pénzbeli fejlesztési támogatást a központi költségvetési szervként mûködõ

felsõoktatási intézmény 2011. szeptember 30-ig köteles felhasználni. A támogatás fel nem használt részét

a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény 2011. október 31. napjáig köteles az EFK számlára

befizetni.”

* A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2011. évi 99. számának CD-melléklete tartalmazza.
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2. § Az R. a következõ 40. §-sal egészül ki:

„40. § A 2009. évben fejlesztési támogatásban részesített központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási

intézmény a 17. § (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatást 2011. október 31. napjáig köteles megküldeni az NSZFI

részére.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A Kormány 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata
az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint
közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak
2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az

egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési

szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja költségeinek elõzetes hozzájárulása

céljára 600,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a melléklet szerint a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések

cím terhére.

Felelõs: a nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételt követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozathoz

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

XI. Miniszterelnökség

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

302257 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak

2011. évi kompenzációja
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

600,0

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –600,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

302257 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak

2011. évi kompenzációja

600,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 600,0 600,0

Nemzetgazdasági minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1294/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekrõl

1. A Kormány a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy tájékoztassák a közfoglalkoztatásért

felelõs minisztert azokról a tervezett és megvalósuló beruházásokról és fejlesztésekrõl, valamint azok

munkaerõ-igényérõl és ütemezésérõl, amelyekhez közfoglalkoztatási program kapcsolható.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: a tervezett beruházások és fejlesztések tekintetében folyamatos
a megvalósuló beruházások és fejlesztések esetében a döntést követõ 15 napon belül
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b) felhívja a közfoglalkoztatásért felelõs minisztert, hogy a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság

közremûködésével a közfoglalkoztatás középtávú koncepcióját készítse el.

Felelõs: közfoglalkoztatásért felelõs miniszter
társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. október 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti a közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes intézkedésekre vonatkozóan címû 1320/2010. (XII. 31.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter
k ö z l e m é n y e

a 2011. évi munkaügyi ellenõrzési irányelvekrõl

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 2/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaügyi ellenõrzés 2011. évi

irányelveit a következõk szerint határozom meg:

I. Általános elvek

1. § 1. A munkaügyi ellenõrzés célja a munkavállalók alá- fölérendeltségébõl adódó kiszolgáltatott helyzetének csökkentése,

a rendezett foglalkoztatási viszonyok biztosítása.

2. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF), valamint a kormányhivatalok

szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelõségei járuljanak hozzá a munkaügyi kapcsolatok fejlesztéséhez. Ennek

érdekében az OMMF – a munkaügyi felügyelõségek – ellenõrzési eredményeirõl, valamint a tanulságos jogesetekrõl és

a jogi szabályozás változásairól adjon tájékoztatást honlapján.

3. A munkaügyi hatóság törekedjen arra, hogy az általa szervezett ellenõrzések száma érje el összességében a

foglalkoztatók 5%-át, amely számításhoz irányadóak a KSH által – a munkavállalót foglalkoztató vállalkozások számára

(db) vonatkozóan – tárgyévet megelõzõ évre kiadott adatok.

4. Az ellenõrzések szervezése során törekedjen arra, hogy valamennyi ágazatban mûködõ munkáltatók munkaügyi

tevékenységérõl reprezentatív adatokat szerezzen.

5. A munkaügyi hatóság jogalkalmazási gyakorlatában érvényesüljön a közigazgatás szolgáltató elve.

6. A munkaügyi hatóság törekedjen arra, hogy a munkaügyi eljárások eredményeképpen a munkavállaló garanciális

jogainak érvényesítését szolgáló, a jogszabályoknak megfelelõ intézkedéseket hozzon.

II. A munkaügyi ellenõrzés elvei

2. § 1. A munkaügyi ellenõrzésnek kiemelt feladata a munkaszerzõdés, illetõleg az adóhatósági nyilvántartásba való

bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi érdekeinek, így különösen a munkabérhez,

valamint a pihenéshez való jogának biztosítására, illetve a valóságnak megfelelõ munkaidõ nyilvántartására

vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenõrzése.

2. Az OMMF törekedjen az ellenõrzések arányos ágazati eloszlásáról annak érdekében, hogy a munkaügyi ellenõrzések

valamennyi ágazatban, a foglalkoztatási arányoknak megfelelõen alakuljanak. Ennek figyelembevételével az

ellenõrzések legalább 20%-a érje el a személy- és vagyonvédelem, valamint a kereskedelem területén mûködõ

munkáltatókat.
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3. Az OMMF ellenõrzései járuljanak hozzá ahhoz, hogy a valós foglalkoztatási viszonyok feltárásra kerüljenek, a tényleges

jogsértõ foglalkoztatók felelõssége legyen megállapítható a jogszabályoknak megfelelõ jogkövetkezményekkel, és

így e vállalkozások – jogsértõ foglalkoztatási gyakorlatukból adódóan – ne kerülhessenek versenyelõnybe, különösen

az állami támogatások pályáztatási eljárásai során.

4. A munkaügyi hatóság a munkaügyi eljárások során jogszerû és szakszerû ügyintézéssel segítse a munkavállalókat ért

jogsértések felszámolását.

5. A munkaügyi hatóság fokozottan törekedjen arra, hogy a munkaügyi ellenõrzések során a munkáltatók

rendeltetésszerû mûködését csak az ellenõrzéshez szükséges mértékben akadályozza.

6. Az OMMF a jogszabályok hatályosulásának visszaigazolása érdekében készítsen éves összefoglaló értékelést a

munkaügyi ellenõrzések tapasztalatairól, amit megküld a felügyeletet gyakorló minisztériumnak.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2012.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2011. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI
Honlapunk: http://kti.linett.hu

Telefonszámaink: +36 (1) 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu

Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mes-
ter, illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség (diplo-
ma) és szakképzettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ
jelentkezési lapon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon
lehet. A tanfolyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöl-
tek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Et-
tõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füze-
tünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot
vesznek igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti kö-
vetelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az el-
végzett szaktól függ.

2012-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Vezetési és szervezési szak
3. Pénzügy szak
4. Agrár-közgazdasági szak
5. Vállalkozási menedzsment szak
6. Értékelemzõ szak
7. Környezeti menedzsment szak
8. Biztosítási szak
9. Személyügyi – emberierõforrás-menedzser – szak

10. Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok szak
11. Személyügyi – munkaerõ-piaci szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak
14. Belügyi gazdasági szak
15. Belügyi gazdaságvédelmi szak

16. Gyógyszerügyi menedzsment szak
17. Ingatlangazdálkodási szak
18. Állami ingatlangazdálkodási szak
19. Védelemgazdasági szak
20. Projektmenedzsment (Fõvállalkozás) szak
21. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
22. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak
23. Gazdaságpolitika szak
24. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
25. Egészségügyi biztosítási szak
26. Ügyfélkapcsolati szak
Engedélyezés alatt álló szakok
27. Gazdasági válságügyi szak
28. IMP Nemzetközi Business Marketing és Innováció szak
29. Nemzetközi fizetésképtelenségi szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s ered-
ményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2012-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

05-106 Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

05-128 Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
05-129 Direkt marketing tanfolyam

05-131 Társadalombiztosítási szakmai klub
05-132 Sikeres önérvényesítés szervezeti irányítás
Engedélyezés alatt álló tanfolyam
05-133 Mikro- és kisvállalkozói képzési modulrendszer

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás




