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2011. évi CXXX. törvény
az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekrõl
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról*
1. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 200/B. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaság területén lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog vagy a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 44. §-a alapján vállalt állami készfizetõ kezesség fedezetével
fogyasztóval kötött deviza alapú kölcsönszerzõdés alapján teljesített teljes elõtörlesztés (a továbbiakban:
végtörlesztés) esetén a kölcsönszerzõdésbõl eredõ követeléssel rendelkezõ pénzügyi intézmény – amennyiben a
(2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek – a végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci
frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmaz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény abban az esetben köteles, ha
a) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam az (1) bekezdésben
meghatározott árfolyamnál nem volt magasabb,
b) a kölcsönszerzõdést a pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és
a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény hatálybalépésének napjáig nem
mondta fel,
c) a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevõ 2011. december 30. napjáig az (1) bekezdés
szerinti pénzügyi intézmény részére benyújtja,
d) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik áthidaló vagy gyûjtõszámlahitelbõl
eredõ tartozás, annak végtörlesztését a hitelfelvevõ a c) pont szerinti igénybejelentéssel egyidejûleg vállalja, valamint
e) a végtörlesztés a c) pont szerinti igénybejelentés napját követõ 60. napig megtörténik.”

2. §

A Hpt. 200/B. §-a a következõ (6)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A végtörlesztés egészben vagy részben történõ teljesítése érdekében nyújtott kölcsön kizárólag forinthitel lehet.
(7) Ha a deviza alapú kölcsön folyósítása több részletben történt, a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazása
során a folyósításoknál alkalmazott árfolyamok súlyozott átlagát kell figyelembe venni.
(8) E § alkalmazásában deviza alapú kölcsönszerzõdésnek minõsül az a kölcsön is, ahol a törlesztés is devizában
történik azzal, hogy ebben az esetben a végtörlesztést a fogyasztó forintban teljesítheti.”

3. §

A Hpt. 234/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„234/F. § (1) A pénzügyi intézmény az otthonvédelemmel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXI. törvény 4. § (2) bekezdésével, valamint az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekrõl
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Módtv.) 1. és 2. §-aival megállapított 200/B. §-nak és az otthonvédelemmel összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapított 210. § (5a) bekezdésének
való megfelelés érdekében egyoldalúan is módosíthatja a rendelkezések hatálybalépését megelõzõen kötött deviza
alapú kölcsönszerzõdés végtörlesztésre, valamint a költségek és díjak felszámítására vonatkozó rendelkezéseit az
üzletszabályzat vagy az általános szerzõdési feltételek módosításával. Ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az
általános szerzõdési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerzõdés részévé.
(2) A Módtv. 2. §-ával megállapított 200/B. § (6) bekezdését nem kell alkalmazni azon kölcsönre, amelynél a 200/B. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli igénybejelentés a Módtv. hatálybalépése elõtt megtörtént.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. október 10-i ülésnapján fogadta el.
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A végtörlesztésre fordított összeggel megegyezõ összeg köztehermentességével
összefüggõ rendelkezések
4. §

5. §

Vagyongyarapodás nem vélelmezhetõ és nem állapítható meg azon összeggel összefüggésben, amellyel egyezõ
összeget a magánszemély
a)

a Hpt. 200/B. § (1) bekezdése szerinti végtörlesztés (e rendelkezés alkalmazásában: végtörlesztés) címén az õt
terhelõ tartozás kiegyenlítésére használ fel, vagy

b)

egyenesági hozzátartozójának ajándékoz, és azt e hozzátartozója végtörlesztésként használja fel az
e hozzátartozót terhelõ tartozás kiegyenlítésére.

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi CXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról* 1
A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az elõzõ – Bajnai Gordon által vezetett –
szocialista kormány költségvetésében hamis adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben leírt fõbb számok ugyanis egyáltalán
nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna. A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli
gazdasági intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot és a saját lábára álljon.
Az elsõ és a második gazdasági akciótervvel, a bankadó, a válságadó kivetésével, valamint költségvetési zárolásokkal,
államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerült stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés
feltételeit.
Az Országgyûlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény végrehajtásáról, az
országgyûlési képviselõk 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról szóló 3/2010. (II. 18.) OGY határozat és
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 21/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglaltakra
figyelemmel a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
1. A fõösszegek
1. §

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési Törvény) végrehajtását – a 4–7. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi mûveletek nélkül –
a)

13 168 448,1 millió forint bevétellel,

b)

14 057 922,6 millió forint kiadással és

c)

889 474,5 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.
2. §

A központi alrendszer kiadási és bevételi elõirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként,
címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, elõirányzat-csoportonként és kiemelt
elõirányzatonként tartalmazza.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. október 3-i ülésnapján fogadta el.
A törvény mellékletei a Magyar Közlöny 121. számában találhatóak.
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Az Országgyûlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. §

5. §

6. §

7. §

Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelõen a központi alrendszer deviza- és
forintadósság-állományából 2010-ben az államháztartásért felelõs miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 1 384 548,8 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket,
b)

330 541,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza államkötvényeket,

c)

37 607,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket.

Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelõs miniszter 2010-ben
a) 717 004,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)

102 111,4 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezõktõl,

c)

18 712,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezõktõl.

Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy 2010-ben a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelõs
miniszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 1 042 052,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)

386 197,2 millió forint összegû deviza államkötvényt értékesített,

c)

324 448,7 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és
a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése
érdekében 143 450,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 142 750,2 millió forinttal
csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. §

(1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt, állami kölcsönbõl és állami alapjuttatás járadékából
fennálló követelések állománya 2010. december 31-én 207,7 millió forint, amelybõl 45,9 millió forint a kölcsön típusú,
161,8 millió forint a járadék címén elõírt követelés.
(2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi
XCVIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerint 2009. december 31-én ilyen címen fennállt 492,3 millió forint követelés
2010. év során a jogerõs bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség miatt 284,6 millió forinttal
csökkentette a követelésállományt.

9. §

(1) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. §
(8) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – az állami
vagyonért felelõs miniszter döntése alapján – 2010. év folyamán 18 770,7 millió forint összegû tulajdonosi kölcsönt
nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
(2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2010. évben 40 053,6 millió forint összeg ellenében 96,5% mértékû
állami tulajdonrészt szerzett a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.-ben. A tulajdonrész megszerzése érdekében az
MNV Zrt. 26 000,0 millió forint összegû pénzforgalommal járó kifizetést teljesített, valamint 9389,0 millió forint
összegû tulajdonosi kölcsön nyújtásból származó tõke- és kamatkövetelés, továbbá 4664,6 millió forint összegû
vételár-elõleg megfizetésbõl eredõ követelés beszámításával pénzforgalommal nem járó nem pénzbeli hozzájárulást
teljesített.
(3) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy 2010. évben 478,9 millió forint bruttó forgalmi értékû ingyenes vagyonátruházásról
történt döntés, amelybõl a Költségvetési Törvény 8. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 435,0 millió
forint volt.
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Az Országgyûlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közremûködésével a központi
költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2011. december 31-éig
a)

a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás alapján megállapított
életjáradék megtérítése jogcímén 2,4 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális
támogatások jogcímén 54,4 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG)
10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b)

a központi költségvetés közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 99,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap
(a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.

(1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 13. § c) pontjában megállapított
3687,2 millió forint összegû hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyûlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 91 699,0 millió forint összegû hiányát az E. Alap KESZ
hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.

12. §

Az Országgyûlés elrendeli, hogy a Munkaerõpiaci Alap a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1221,5 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói
befizetésekbõl finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla
javára 2011. december 31-éig térítsen meg.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
13. §

Az Országgyûlés az Ny. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a)

2 914 566,5 millió forint bevételi fõösszeggel,

b)

2 918 253,7 millió forint kiadási fõösszeggel,

c)

3687,2 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.
14. §

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap
a)

2010. évi mûködési elõirányzat-maradványa 3469,7 millió forint, amelybõl 748,7 millió forint
a kormányhivatalokba integrált regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek maradványa, 228,9 millió forint
a Költségvetési Törvény 23. § (2) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,

b)

2010. évi mûködési kiadásai 1066,4 millió forint elõzõ évi elõirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
15. §

Az Országgyûlés az E. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a)

1 384 992,2 millió forint bevételi fõösszeggel,

b)

1 476 691,2 millió forint kiadási fõösszeggel,

c)

91 699,0 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.
16. §

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap
a)

2010. évi mûködési elõirányzat-maradványa 3681,6 millió forint, amelybõl az elõzõ évi maradvány összege
15,0 millió forint,

b)

2010. évi mûködési kiadásai 3487,8 millió forint elõzõ évi elõirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
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5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
17. §

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 23. § (2) bekezdése alapján
az évközi nyugellátás emelésével, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emelésével összefüggésben a mûködési
kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 390,7 millió forint túlteljesülésbõl
2010. évben 161,8 millió forint,
b) 23. § (3) bekezdése, illetve a 28. § (1)–(2) bekezdése alapján
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére
méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 207,8 millió forint, méltányossági alapú
nyugdíjemelésre 999,7 millió forint, egyszeri segélyre 581,0 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 42,2 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély
jogcímcsoport elõirányzatnál 10,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport elõirányzatnál
18,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoportnál
27,9 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 945,6 millió forint
felhasználása történt meg.

18. §

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
2010. évi XCVIII. törvény 17. §-ában és 19. §-ában elõírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET
6. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
19. §

(1) Az Országgyûlés a Svájci–Magyar Együttmûködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 65. § (1) bekezdése alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást
11 983,1 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyûlés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai
Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 65. § (2)–(5)
bekezdései alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást a 12. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

20. §

(1) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 13 782,6 millió forint összegben igényeltek
– a Kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású
támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadót, jövedelemdifferenciálódást
mérséklõ támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 12 147,6 millió forint összegben mondtak le év közben
e forrásokról, valamint a Költségvetési Törvény 44. § (4) bekezdése szerinti intézményátadás következtében 67,0 millió
forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Költségvetési Törvény 44. § (3) bekezdése szerinti
intézményátvétel miatt ugyanezen elõirányzataik 10,3 millió forinttal megnövekedtek.
(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások elõirányzatait és pénzforgalmi teljesítését
jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak
a) a visszafizetési kötelezettsége 2210,2 millió forint,
b) a központi költségvetésbõl 5368,0 millió forint kiegészítés jár, azaz
c) az a) és b) pontban foglaltak alapján, elszámolási egyenlegként a 2010. év után 3157,8 millió forint hozzájárulás és
támogatás jár
az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású
támogatásokból megilletõ, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján
a személyi jövedelemadó-részesedésbõl megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek
különbözeteinek az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján.
(4) Az Országgyûlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó
normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az õket
ténylegesen megilletõnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerint
74,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
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(1) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklõ kiegészítések és
beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben az önkormányzatok
részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. § (8) bekezdésének megfelelõen – az Áht. 64. § (7) bekezdése
szerinti elszámolás alapján a következõk:
a) visszafizetési kötelezettség 672,9 millió forint,
b)

központi költségvetést terhelõ pótlólagos támogatás 1911,4 millió forint.

(2) A Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6.5 pontja szerinti 18,3 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek
azon helyi önkormányzatok, amelyeknél az év végi elszámolás során az iparûzési adóerõ-képesség
jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2010. július 31-ei elszámolás módosításra került és emiatt,
vagy a Kincstár területi szervei Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása eredményeként visszafizetési
kötelezettség keletkezett.
(3) Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 64/B. § (1) bekezdése alapján
a)

a központosított elõirányzatok jogcímen 351,9 millió forint,

b)

a leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 9,0 millió forint,

c)

a 2010. május–júniusi rendkívüli idõjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása
jogcímen 9,7 millió forint,

d)

egyéb központi támogatások jogcímen 5,9 millió forint,

e)

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen
429,9 millió forint, továbbá

f)

a 2009. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel
nem használt 1183,7 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat fizetési kötelezettség
2011. március 26. napjától keletkezett.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidõt követõ 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg
a 10032000-01031496-00000000 „Kincstár Önkormányzatok elõzõ évrõl származó befizetései”, valamint
a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbeszedési” számlájára, a Kincstár az Áht.
64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megilletõ követelés érvényesítésérõl.
(6) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja, a
(3) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 6960,8 millió
forint pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összeg átutalásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezett.
22. §

(1) A helyi önkormányzatok központosított elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet
tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan
a) az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet,
b)

a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerûsítésének támogatása elõirányzatainak és
pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet
részletezi.
(2) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása
elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok
a)

címzett és céltámogatás elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. melléklet,

b)

vis maior tartalék támogatás elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 9. melléklet,

c)

leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása elõirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulását a 10. melléklet,

d) fejlesztési feladatai támogatás elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 11. melléklet
részletezi.
23. §

(1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 9497,1 millió forint egyszeri – a 2010. évi önkormányzati közoktatási
támogatás mértékét kompenzáló – közoktatási kiegészítõ támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím,
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2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím-csoport elõirányzata terhére
2011 decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2174,7 millió forint egyszeri
– a 2010. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás mértékét kompenzáló – szociális
kiegészítõ támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva
kiegészítése jogcím-csoport elõirányzata terhére 2011 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése
alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok
utáni járadék jogcím-csoport elõirányzatának emelésével 2011. évben 96 931,8 ezer forint pótlólagos támogatásra
jogosultak.
(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2006. és 2007. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét
kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 10. §
(1) bekezdésének, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi
LXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítõ támogatás
összegén túl, azzal azonos jogcímen további 928,8 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím,
2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím-csoport elõirányzata terhére
2011 decemberében.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi CXXXIV. törvény
az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról*
1. §

(1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 330/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékû ellenszolgáltatást tartalmazó
megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás
kötelezettjének a vele közös háztartásban élõ hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által – jogszabályon,
bírósági határozaton, hatósági határozaton vagy szerzõdésen alapuló tartási kötelezettség alapján – eltartott személyt
súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.
(2) A büntetés öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az uzsorabûncselekményt
a) bûnszövetségben,
b) üzletszerûen
követik el.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. október 17-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Btk. 330/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Korlátlanul enyhíthetõ annak a büntetése, aki az uzsorabûncselekményt, mielõtt az a hatóság tudomására jutott
volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.”
2. §

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 36/A. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36/A. § Az ügyész
a) a semmis szerzõdéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében, továbbá
b) uzsorás szerzõdés esetén
a szerzõdés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt keresetet
indíthat.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

2011. évi CXLI. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*
I. FEJEZET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
1. Módosító rendelkezések
1. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 11. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11. § (1) A NAV elnöke, illetve a NAV egyéb munkáltatói jogkört gyakorló vezetõje a munkáltatói jogköre gyakorlását
írásban átruházhatja az általa kijelölt vezetõre. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.
(2) A 10. § (2)–(7) bekezdésétõl eltérõen a pénzügyõrök tekintetében a kijelölt miniszter vagy az elnök hatáskörébe
utalt kiemelt munkáltatói jogköröket a 7. számú melléklet tartalmazza. Az elnök a hatáskörébe tartozó kiemelt
munkáltatói jogkörének gyakorlását írásban átruházhatja az általa kijelölt vezetõre. Az átruházott kiemelt munkáltatói
jogkör nem ruházható tovább.”

2. §

A NAV tv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A NAV teljes személyi állománya tekintetében a NAV által bevezetett – a NAV elnöke által meghatározott –
teljesítményértékelési rendszert kell alkalmazni.”

3. §

A NAV tv. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlójának (a továbbiakban: pályázatot kiíró) döntése alapján meghatározott
munkakör betöltése, illetve vezetõi munkakör/beosztás betöltése pályázat alapján is történhet. A megpályáztatott
munkakörre/beosztásra kinevezni csak olyan személyt lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek
megfelelt.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. október 24-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A pályázatot kiíró szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidõt a pályázatot kiíró szerv által
történõ közzétételtõl kell számítani. A pályázat benyújtására meghatározott idõ a pályázati felhívásnak a pályázatot
kiíró szerv által történõ közzétételétõl számított tíz napnál nem lehet rövidebb.
(3) Pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve, hogy legkésõbb a pályázat elbírálásának napjától az állás betölthetõ,
és az állást betöltõ személyt a kiírást megelõzõen legalább 8 nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban
tájékoztatják.
(4) A kormánytisztviselõi állásra meghirdetett pályázatot kiíró szerv a pályázati kiírást az egységes hozzáférést
biztosító informatikai rendszeren keresztül elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv részére, amely azt közzéteszi. A közzététel napjától a pályázatot kiíró szerv a pályázati kiírást
egyéb módon is közzéteheti.
(5) A pályázati eljárás lefolytatásának részletes szabályait a NAV foglalkoztatási szabályzata határozza meg.”
4. §

A NAV tv. a 17. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki, ezzel egyidejûleg a NAV tv. 17. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Eltérés a Hszt.-tõl
17. § (1) A NAV hivatásos állományú tagjaira a Hszt. 2. § a)–b), e)–f), h), m), és s) pontja, 3. § (4)–(5) bekezdése,
36. § (2)–(3) bekezdése, 40. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés elsõ mondata, 45. §-a, 46. § (2) bekezdés a)–b) pontja,
47. §-a, 48. §-a, 49. § (2)–(3) bekezdése, 65. §-a, 66. §-a, 71.§-a, 73. §-a, 76. §-a, 90. §-a, 99. § (1) és (2) bekezdése,
100. §-a, 100/A. §-a, 100/B. §-a, 101. §-a, 102. § (2) bekezdése, 103. § (1)–(3) bekezdései, 104. §-a, 111. § (3) bekezdése,
116/A. §-a, 118. § (2)–(3) bekezdése, 123. § (1) bekezdés g) pontja, 125. § (3) bekezdése, 126. § (4) bekezdése, 129. §
(1) bekezdése, 194. § (2) bekezdés elsõ mondata, 245/D. § (4) bekezdése, 245/H. §-a, 245/R. §-a, 342. § (2) bekezdése
és a 2., 6., 6/A., 6/B. számú mellékletei nem alkalmazhatóak.
(2) A kijelölt miniszter rendeletben határozza meg azokat a munkaköröket, amelyeket az ellátandó feladatok
szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyõr tölthet be. A NAV-nál egyéb munkakörök ellátására pénzügyõr
nem foglalkoztatható. A munkakör szolgálati jellegének megszûnése az abban a munkakörben foglalkoztatott
pénzügyõr e munkakörben való további foglalkoztatását, szolgálati viszonyát és elõmenetelét nem érinti.
(3) A pénzügyõr a Hszt. 77. §-ában meghatározottakon túl e törvény alapján jogosult az elõmenetelre.”
5. §

A NAV tv. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A NAV hivatásos állományába felvett személy részére az alapfokú szaktanfolyam, tiszti rendfokozattal
felvettek esetében a középfokú szaktanfolyam elvégzése is kötelezõ, figyelemmel a Hszt. 40. § (2) bekezdés második
mondatára is.
(2) A Hszt. 39. § (2) bekezdése alkalmazása szempontjából kiváló eredménnyel végzett pályakezdõ a hivatásos
állomány Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán vám- és jövedékigazgatási vagy pénzügyi
nyomozó szakirányon végzett tagja lehet.
(3) A NAV hivatásos állományába legalább középiskolai végzettségû személy vehetõ fel.”

6. §

A NAV tv. a következõ 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § A Hszt. 43. § (4)–(5) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a vezénylés megszüntetése esetén a hivatásos állomány tagja részére a fegyveres szerv valamely szervezeti
egységénél a végzettségének, képzettségének megfelelõ munkakört kell felajánlani. Amennyiben nincs ilyen
felajánlható munkakör – de a vezénylés megszüntetésétõl számított egy éven belül ez lehetõvé válhat –, az érintett
az egyetértésével rendelkezési állományba helyezhetõ. Ebben az esetben az érintettet a 20. §-nak megfelelõen kell
besorolni és részére a besorolásnak megfelelõ, pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani. Ha a hivatásos állomány
tagja számára felajánlható munkakör nincs, illetve a felajánlott munkakört nem fogadja el és rendelkezési állományba
helyezésére sem kerül sor, akkor az érintett szolgálati viszonyát a Hszt. 56. § rendelkezéseinek megfelelõen
felmentéssel kell megszüntetni.”

7. §

A NAV tv. a következõ 17/C. §-sal egészül ki:
„17/C. § (1) A Hszt. 46. § (2) bekezdés alkalmazásában a NAV hivatásos állománya tekintetében szolgálati viszony
módosításának minõsül az ott meghatározottakon túl:
a) a más munkakörbe helyezés, valamint
b) azonos, vagy a pénzügyõr képzettségének és végzettségének megfelelõ más munkakör ellátására történõ belsõ
áthelyezés.
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(2) A szolgálat érdekében az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti szolgálati viszony módosításra a pénzügyõr
beleegyezése nélkül is sor kerülhet. A jogviszony-módosítás a pénzügyõrre nézve – különösen beosztására, korára,
egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.
(3) Amennyiben a pénzügyõr szolgálati viszonyának módosítására a (2) bekezdés alapján került sor,
a jogviszony-módosítástól számított öt éven belül – a létszámcsökkentés és az átszervezés indokát kivéve –
a (2) bekezdés alkalmazásának nincs helye.
(4) Amennyiben a pénzügyõr minõsítése alapján a vele szemben a munkaköre alapján támasztott követelményeknek
nem felel meg (szakmai alkalmatlanság), jogviszonyának az (1) bekezdés szerinti módosításához nem szükséges
a beleegyezése.
(5) A szolgálati viszony a pénzügyõr beleegyezése nélkül is módosítható a NAV-on belüli átszervezés esetén,
a jogviszony, a munkakör, a feladatkör, illetve a beosztás és az illetmény változatlanul hagyása, továbbá
a szolgálatteljesítési hely kizárólag a település területén belüli megváltoztatása mellett.”
8. §

A NAV tv. a következõ 17/D. §-sal egészül ki:
„17/D. § (1) A pénzügyõr a NAV más szervéhez 3 évenként összesen 12 hónapra vezényelhetõ. A 6 hónapot meghaladó
idõtartamú folyamatos vezényléshez, valamint a vezénylés idõtartamának befejezésétõl számított 6 hónapon belüli
újabb vezényléséhez a hivatásos állomány tagjának beleegyezése szükséges.
(2) Ha a hivatásos állomány tagjának a 6 hónapon túli folyamatos vezényléséhez vagy a vezénylést követõ 6 hónapon
belüli újabb vezényléséhez a beleegyezõ nyilatkozata hiányzik, akkor a vezénylését meg kell szüntetni. Ezt követõen
6 hónapon belül más szolgálati helyre nem vezényelhetõ.
(3) A hivatásos állomány tagja nem jogosult a Hszt. 113. § (1) bekezdés a) pontja alapján költségtérítésre, ha a NAV
olyan szervéhez kerül vezénylésre, amelynek székhelye ugyanazon a településen van, mint annak a NAV szervnek
a székhelye, amelytõl vezényelték.
(4) A NAV humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézete tanfolyami képzésén, továbbképzésén, valamint
a NAV bármely szervénél megtartott oktatáson, tanfolyamon, képzésen (a továbbiakban e bekezdésben együtt:
oktatás) való részvétel belföldi szolgálati kiküldetésnek minõsül. Az oktatáson való részvétel tartamára a pénzügyõr
– a Hszt. 111. §-ától eltérõen – a NAV elnöke által – a kormánytisztviselõkkel azonos módon – meghatározott esetben,
illetve meghatározott feltételek mellett és mértékben jogosult költségtérítésre.”

9. §

A NAV tv. a következõ 17/E. §-sal egészül ki:
„17/E. § (1) Nem jogosult a túlszolgálatért szabadidõre, illetve díjazásra
a) az osztályvezetõ kivételével a vezetõ beosztást betöltõ pénzügyõr,
b) a pénzügyõr a NAV-on belüli szakmai értekezleten, konferencián történt részvétel, illetve a rendezvényre történõ
oda- és visszautazás idõtartamára.
(2) A Hszt. 88. § (2) bekezdés második mondatában meghatározott engedély abban az esetben adható meg, ha
a túlszolgálat pénzbeni megváltásához szükséges pénzügyi fedezet elõzetesen biztosított.”

10. §

A NAV tv. a következõ 17/F. §-sal egészül ki:
„17/F. § (1) Az állományilletékes parancsnok részére biztosított fegyelmi jogkör megilleti az állományilletékes
parancsnok szolgálati elöljáróját is.
(2) A fegyelmi vizsgálattal nem bízható meg az eljárás alá vontnál alacsonyabb rendfokozatú személy. E szabály nem
vonatkozik
a) a vezetõ beosztású pénzügyõrre,
b) a szervezeti hierarchiában az eljárás alá vont vezetõ beosztású pénzügyõrnél magasabb szintû vezetõ beosztást
betöltõ pénzügyõrre, valamint
c) azokra a személyekre, akiknek munkakörükbõl eredõ feladatuk a fegyelmi ügyekben eljárni.”

11. §

A NAV tv. a következõ 17/G. §-sal egészül ki:
„17/G. § Nincs helye szolgálati panasznak a szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó, az összeférhetetlenség
megállapításával kapcsolatos, valamint a szolgálati viszony egyoldalú módosításáról szóló munkáltatói intézkedéssel
szemben. A sérelmezett munkáltatói döntést a pénzügyõr a döntés közlésétõl számított 30 napon belül bíróság elõtt
keresettel támadhatja meg.”
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12. §

A NAV tv. a következõ 17/H. §-sal egészül ki:
„17/H. § (1) A Hszt. 56. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazása során a legalább azonos szintû beosztás alatt a pénzügyõr
képzettségének és végzettségének megfelelõ munkakört kell érteni.
(2) A pénzügyõrnek a Hszt. 62. §-ában foglaltakon kívül meg kell térítenie a megkezdett és önhibájából be nem
fejezett, valamint a befejezett alapfokú és középfokú szaktanfolyamoknak a NAV humánerõforrás-fejlesztési
feladatokat ellátó intézete által a pénzügyõrrel megkötött felnõttképzési szerzõdésben megállapított költségeit,
valamint az általa megkezdett olyan tanfolyamok tandíját is, amelyet helyette a NAV fizetett ki, ha szolgálati viszonya
hat éven belül a Hszt. 53. § b), f)–g) pontja, 56. § (2) bekezdés b) pontja, vagy az 59. § (1) bekezdés b), d) pontja alapján
szûnt meg. Négy évet meghaladó hivatásos szolgálat esetén a fenti költségeknek a le nem töltött évekre esõ hányadát
kell megfizetni.
(3) Vezetõi kinevezés visszavonása esetén, ha a hivatásos állomány tagja a részére felajánlott másik vezetõ beosztást
elfogadja, az illetményét az új vezetõi beosztásnak megfelelõen kell megállapítani. Amennyiben nem vezetõ
beosztásba kerül, úgy új munkakörének megfelelõen kell besorolni és illetményét megállapítani.
(4) A pénzügyõr kártérítési felelõsségének megállapítására, illetve a kártérítés összegének mérséklésére
nyolcszázezer forint értékhatárig az állományilletékes parancsnok, ezt meghaladó kár esetén pedig a NAV elnöke
jogosult.
(5) A Hszt. 84. § (4) bekezdésének alkalmazásában folyamatos szolgálatnak minõsül a NAV bûnügyi és vámszerveinél,
továbbá az állandó ügyeletet ellátó szerveknél a váltószolgálat. A szolgálatteljesítési idõt e szerveknél negyedéves
keretekben kell meghatározni.
(6) A Hszt. 86. § (6) bekezdésének alkalmazásában a pénzügyõrök tekintetében munkaszüneti napnak minõsül
január 26-a, a nemzetközi vámnap.
(7) A munkaszüneti napok körüli munkarendre a hivatásos állomány vonatkozásában a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban
foglaltakat kell alkalmazni.
(8) A hivatásos állományú pénzügyi nyomozóra megfelelõen alkalmazni kell a Hszt. 261–262. §-ainak rendelkezéseit.
(9) A pótszabadság mértéke szempontjából a Hszt. 326. § (1) bekezdése nem alkalmazható.”

13. §

A NAV tv. a 18. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki, ezzel egyidejûleg a NAV tv. 18. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Eltérés a Ktv.-tõl és a Ktjv.-tõl
18. § A NAV kormánytisztviselõi tekintetében a Ktv. 9. § (1) bekezdése, 10. §-a, 10/B. §-a, 21. §-a, 22. §-a, 24. §-a,
30/A. §-a, 34. § (1)–(6) bekezdései, 41. § (1)–(5) bekezdése, 43. § (3)–(5) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 47. §
(4) bekezdése, 48. §-a, és a 2. sz. melléklete, valamint a Ktjv. a 9. § (4) bekezdés második mondata, 14. §-a, 24. §
(1) bekezdésében az „59. §-a” szövegrész és az 58/B. §-a nem alkalmazható.”
14. §

A NAV tv. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) A NAV-nál kormánytisztviselõi jogviszony azzal a személlyel létesíthetõ, aki a Ktv.-ben meghatározott
feltételeken túl megfelel a kijelölt miniszter által rendeletben meghatározott pszichikai alkalmassági
követelményeknek.
(2) A pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett adat kezelésének célja a kormánytisztviselõi jogviszony
létesítéséhez a pszichikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása.
(3) Az adatok köre
a) az alkalmassági minõsítést megalapozó pszichikai állapotra vonatkozó, illetve
b) az alkalmasság minõsítését tartalmazó
adat.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott célból a pszichikai állapotra vonatkozó vizsgálati adatokat, a vizsgálatok teljes
egészségügyi dokumentációját kizárólag az alkalmasság megállapításában résztvevõ pszichológus kezelheti.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója és a személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység részére kizárólag
a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott adat továbbítható.
(6) A (3) bekezdésben meghatározott adatok az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl
és védelmérõl szóló törvényben meghatározott ideig kezelhetõk.”
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15. §

A NAV tv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a 20. § a következõ
(6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azt a kormánytisztviselõt, illetve pénzügyõrt, aki állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezõi, okleveles
közgazdász képesítést, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán oklevelet szerzett,
a fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába kell sorolni, akkor is, ha a kormánytisztviselõi jogviszonyban,
illetve a hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött ideje az e besorolási fokozathoz elõírt idõtartamot nem éri el.
(6) Az (1) bekezdéstõl eltérõen azt a pályakezdõ kormánytisztviselõt, illetve pénzügyõrt, aki bizonyítványát, oklevelét
kiváló vagy annak megfelelõ minõsítéssel szerezte meg, a fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába, illetve
elõadó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába kell sorolni.
(7) Az (5)–(6) bekezdésben meghatározott besorolás esetén a kormánytisztviselõ, illetve pénzügyõr mindaddig
nem léphet magasabb besorolási fokozatba, ameddig a kormánytisztviselõi jogviszonyban, hivatásos szolgálati
jogviszonyban töltött ideje, illetve munkáltatói intézkedés alapján arra jogosultságot nem szerez.
(8) Az alapfokú, illetve a középfokú szaktanfolyamot kiváló eredménnyel elvégzett pénzügyõr – állománycsoportján
belül – eggyel magasabb rendfokozatba elõléptethetõ.”

16. §

A NAV tv. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A 20. § (1)–(3) bekezdése szerinti besorolásnál a munkaviszonyban, állami vezetõi szolgálati jogviszonyban,
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve
munkaviszonyban, ügyészségi, kedvezményes szorzó nélkül számított hivatásos (szerzõdéses) szolgálati
jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idõt
kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó
idõtartamból hat hónapot kell beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a 14 éven aluli
gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesítõ dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés
nélküli szabadság teljes idõtartamát figyelembe kell venni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából az 1992. július 1-jét megelõzõen munkaviszonyban töltött idõként
jogszabály alapján elismert idõtartamból – tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló
jogviszony fennállt-e vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség – hat
hónapot be kell számítani.
(3) E § alkalmazása során munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendõ különösen a bedolgozói
munkaviszony és a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti
tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerzõdésen alapuló, valamint a személyes közremûködéssel járó
gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az ügyvédi és az egyéni
vállalkozói tevékenység.”

17. §

A NAV tv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Az egyes vezetõi fokozatokhoz tartozó alapilletmény, illetve beosztási illetmény meghatározásához
szükséges szorzószám-tartományokat a 3. számú melléklet tartalmazza. Az alapilletmény, illetve a beosztási illetmény
meghatározásához szükséges szorzószámot (a továbbiakban: illetményszorzó) a szorzószám-tartomány alsó és felsõ
mértékének figyelembevételével a kinevezésre jogosult – a NAV elnökének elõzetes jóváhagyásával – határozza meg,
a vezetõ által ellátott feladatok nagyságrendjére, a vezetése alá tartozók számára, valamint a vezetõi
munkakör/beosztás szervezeti hierarchiában betöltött helyére tekintettel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a szorzószám-tartomány
a) a NAV Központi Hivatalában
aa) a fõosztályvezetõ esetén 8,00–9,00;
ab) fõosztályvezetõ-helyettes esetén 7,50–8,50;
ac) az osztályvezetõ esetén 7,10–8,00;
b) a NAV bûnügyi fõigazgatóságánál – a középfokú és alsó fokú szervek kivételével –
ba) a fõosztályvezetõ esetén 7,80–8,80;
bb) a fõosztályvezetõ-helyettes esetén 7,50–8,50.
(3) Amennyiben a nem vezetõi munkakört/beosztást betöltõ kormánytisztviselõ, pénzügyõr illetményét részben
a vezetõkre vonatkozó rendelkezések alapján kell megállapítani, az illetményszorzót a munkáltatói jogkör gyakorlója
a vezetõi illetményre jogosító kinevezéssel, cím adományozásával egyidejûleg állapítja meg az (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelõen.
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(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján megállapított alapilletmény, illetve beosztási illetmény 100%-os alapilletménynek,
illetve beosztási illetménynek minõsül az illetményszorzó mértékétõl függetlenül.”
18. §

A NAV tv. 24. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A NAV Kormány által rendeletben megjelölt országos illetékességû középfokú és alsó fokú adóztatási szerveinél
a vezetõi pótlék mértéke a 6. számú mellékletnek a központi szervekre vonatkozó irányadó mértékével azonos.”

19. §

A NAV tv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) A NAV elnökének elõzetes jóváhagyásával a munkáltatói jogkör gyakorlója át nem ruházható hatáskörében,
a megállapított személyi juttatások elõirányzatán belül a tárgyévet megelõzõ év szakmai munkája alapján – ide nem
értve, ha a kormánytisztviselõ, a pénzügyõr, illetve az ügykezelõ kinevezése év közben történik, vagy áthelyezésére
kerül sor – a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselõ, a pénzügyõr, illetve az ügykezelõ besorolása szerinti
alapilletményét, illetve beosztási illetményét december 31-éig terjedõ idõszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti,
vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésrõl a munkáltatói jogkör gyakorlója
minden év január 31-éig dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben
a kormánytisztviselõ, pénzügyõr, ügykezelõ vezetõi kinevezést kap vagy azt tõle visszavonják, illetve
címadományozásra vagy annak visszavonására, vagy a kormánytisztviselõ Ktv. 26. § (2) bekezdés szerinti átsorolására
kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint az e törvény alapján az eltérítés
nélkül meghatározott összeg.
(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

20. §

A NAV tv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § (1) A kimagasló teljesítményt nyújtó, és a szervezet mûködése szempontjából kiemelten fontos munkakört,
beosztást betöltõ kormánytisztviselõnek, pénzügyõrnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre
vonatkozó szabályoktól eltérõ, személyi illetményt állapíthat meg a NAV elnöke.
(2) A személyi illetményt egy összegben kell megállapítani és visszavonásig érvényes. Visszavonást követõen
a kormánytisztviselõt, pénzügyõrt az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályok szerint
kell besorolni és illetményét megállapítani.
(3) A személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet
megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

21. §

A NAV tv. a következõ 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) Ha a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata
szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal
egyenértékû okirattal kell igazolni.
(3) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a NAV elnöke állapítja meg.
(4) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) felsõfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, a szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga esetében
25–25%-a;
b) középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, a szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga esetében
15–15%-a.
(5) A (3)–(4) bekezdéstõl eltérõen az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek
mértéke nyelvvizsgánként
a) felsõfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,
b) középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,
c) alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.
(6) Ha a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr az (5) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekbõl szóbeli vagy
írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, a (4) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára meghatározott mérték szerint
jogosult a nyelvpótlékra.
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(7) Ha a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr ugyanazon idegen nyelvbõl azonos típusú, de különbözõ fokozatú,
illetve különbözõ típusú és különbözõ fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékû pótlékra jogosult.
(8) Ha a NAV – kivéve a felsõfokú (C1) szaknyelvi vizsgát – tanulmányi szerzõdés alapján pénzügyi támogatást nyújt
a nyelvvizsga megszerzéséhez, a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr az (5) bekezdésben meghatározott
idegennyelv-tudási pótlékra mindaddig nem jogosult, amíg a havonta fizetendõ pótlék együttes összege nem éri el
a tanulmányi szerzõdés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét.”
22. §

A NAV tv. 29. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A pénzügyõrt az idegennyelv-tudási pótlékon felül a kormánytisztviselõre irányadó illetményalap százalékában
a 6/A. számú mellékletben meghatározott pótlékok illetik meg. Az illetménypótlékra jogosító munkaköröket a kijelölt
miniszter rendeletben állapítja meg.
(6) A NAV külföldi szolgálati helyen szolgálatot teljesítõ hivatásos állományú tagját naponta a belföldi napidíj
50%-ának megfelelõ külföldi szolgálati helyi pótlék illeti meg.
(7) Három hónapnál rövidebb idõtartamú külföldi szolgálatot teljesítõ pénzügyõrt a Ktv. 80. § (1) bekezdés f) pontja
alapján kibocsátott jogszabály szerint illeti meg napidíj.”

23. §

A NAV tv. a következõ 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) A NAV elnöke szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címet adományozhat a (2) bekezdésben
foglalt feltételekkel rendelkezõ kormánytisztviselõnek és pénzügyõrnek. Az adományozható szakmai tanácsadói,
illetve szakmai fõtanácsadói címek számát a NAV foglalkoztatási szabályzatában kell meghatározni. Az
adományozható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg a NAV felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõi
és pénzügyõri létszámának 15%-át.
(2) Szakmai tanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, legalább ötéves szakmai gyakorlattal és
– kormánytisztviselõ esetén – közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozattal rendelkezõ kormánytisztviselõnek, illetve pénzügyõrnek; szakmai fõtanácsadói cím
annak az I. besorolási osztályba tartozó, legalább tíz éves szakmai gyakorlattal és – kormánytisztviselõ esetén –
közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozattal
rendelkezõ kormánytisztviselõnek, illetve pénzügyõrnek adományozható, aki „kiválóan alkalmas” minõsítésû.
(3) A szakmai tanácsadó, illetve szakmai fõtanácsadó vezetõi pótlék nélkül számított fõosztályvezetõ-helyettesi,
illetve fõosztályvezetõi illetményre jogosult. A szakmai tanácsadói, szakmai fõtanácsadói címmel és vezetõi
megbízással, kinevezéssel rendelkezõ kormánytisztviselõ, illetve pénzügyõr a vezetõi illetményre jogosult, ha az
magasabb, mint a címe alapján számított illetménye.
(4) A szakmai (fõ)tanácsadói címet „kevéssé alkalmas” minõsítés esetén vissza kell vonni, ebben az esetben
a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr a címmel járó illetmény helyett a besorolása szerinti illetményére jogosult.”

24. §

A NAV tv. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § (1) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr a NAV adott központi, középfokú, illetve alsó fokú szervénél
a) nem tölthet be olyan munkakört, szolgálati beosztást, amelyben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti közeli hozzátartozójával, illetve hozzátartozójával az adott szerven belül irányítási (felügyeleti), szolgálati
elöljárói-alárendelti viszonyba, ellenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne;
b) nem láthat el olyan feladatot, amelynek révén olyan gazdálkodó szervezettel kerül elszámolási viszonyba,
amelyben a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának, illetve hozzátartozójának a Ptk. szerinti többségi befolyása van, vagy
a közeli hozzátartozó az elszámolási viszonyra befolyással bíró tisztséget (munkakört) lát el.
(2) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr
a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához, illetve a hivatásos
szolgálathoz vagy a szolgálati beosztáshoz méltatlan, vagy amely a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr pártatlan,
befolyástól mentes tevékenységét, illetve a NAV tekintélyét veszélyeztetné;
b) gazdasági társaságban – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem minõsülõ – személyes közremûködési
kötelezettséggel járó tagsági viszonyt nem létesíthet.
(3) A kormánytisztviselõ pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyûlési, az európai
parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat,
a pénzügyõr tekintetében a Hszt. 18. § (2) bekezdés az irányadó.
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(4) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr nem lehet – törvényben meghatározott egyéb megbízatásokon túl – helyi
önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselõ annál az önkormányzatnál, amely a NAV õt alkalmazó szerve
illetékességi területén mûködik.
(5) A pénzügyõr a Hszt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tisztséget nem tölthet be.”
25. §

A NAV tv. a következõ 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt – tudományos,
oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység, továbbá a közérdekû
önkéntes tevékenység kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõzetes engedélyével létesíthet.
(2) Vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ, illetve vezetõ beosztású pénzügyõr – tudományos, oktatói,
mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység kivételével – munkavégzésre
irányuló egyéb és további jogviszonyt – a (3) bekezdés kivételével – nem létesíthet.
(3) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr – ideértve a vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõt, illetve vezetõ
beosztású pénzügyõrt is – a NAV elnökének elõzetes engedélyével gazdasági társaságnál vezetõ tisztségviselõ, illetve
felügyelõ bizottsági tag lehet, feltéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban,
vagy tartósan állami tulajdonban van vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján
delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tõkepiacról szóló törvény
rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról eltérõen a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi
oltalom alá esõ szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt annak létesítését megelõzõen a munkáltatói
jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a kormánytisztviselõ,
illetve a pénzügyõr munkaköri feladataival közvetlenül összefügg.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi
oltalom alá esõ szellemi tevékenység, továbbá közérdekû önkéntes tevékenység folytatására további munkavégzésre
irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõzetes engedélye alapján létesíthetõ, ha
a munkavégzés idõtartama részben azonos a kormánytisztviselõ beosztás szerinti munkaidejével, illetve a pénzügyõr
esetében a szolgálati jogviszony keretében történõ rendszeres munkavégzés idejével.
(6) Az (1)–(5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabály nem alkalmazható a felmentési idõ során
a munkavégzési kötelezettség alól, a szolgálati kötelezettség teljesítése alól mentesített kormánytisztviselõvel, illetve
pénzügyõrrel szemben.”

26. §

A NAV tv. a következõ 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § (1) A 34/A. § alkalmazása során nem engedélyezhetõ a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr részére
a munkavégzéssel, személyes közremûködési kötelezettséggel járó egyéb és további jogviszony létesítése, ha
a) az a 34. § (2) bekezdés a) pontjába ütközik,
b) az a NAV-ra vonatkozó, jogszabályban meghatározott feladatokhoz kapcsolódik, illetve azokkal ellentétes vagy
azok végrehajtását veszélyezteti, akadályozza,
c) a tevékenység a NAV-nál használt, hozzáférhetõ nyilvántartások felhasználásával történne, vagy olyan
ügyintézésre vonatkozik, amelyben a NAV mint hatóság jár el,
d) a végzendõ tevékenység harmadik személyrõl információ gyûjtésére irányul,
e) a tevékenység folytán a kormánytisztviselõ, a pénzügyõr, illetve a tevékenységet biztosító szervezet a NAV-val
kerülne gazdasági, pénzügyi elszámolási viszonyba,
f) a tevékenység a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr munkaköri kötelességébõl fakadó feladata, szolgálati
feladata,
g) az engedélyezni kért tevékenység folytatása a kormánytisztviselõ beosztás szerinti munkaidejébe, illetve
a pénzügyõr esetében a szolgálati jogviszony keretében történõ rendszeres munkavégzés idejébe esik, ide nem értve
a 34/A. § (5) bekezdése szerinti esetet,
h) az a kormánytisztviselõ kormánytisztviselõi jogviszonyából, illetve a pénzügyõr szolgálati jogviszonyából fakadó és
a munkakörével, beosztásával járó kötelezettségei, feladatai, szolgálati feladatai maradéktalan ellátását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés h) pontja alkalmazásában a kormánytisztviselõi jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból eredõ
kötelezettségek maradéktalan teljesítésének sérelme akkor állapítható meg, ha a munkavégzéssel, személyes
közremûködési kötelezettséggel járó egyéb és további jogviszonya miatt a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr
a munkaköre, beosztása szerinti feladatát nem tudja a vele szemben támasztható elvárásoknak megfelelõen ellátni,
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vagy ha emiatt egyes feladatok, szolgálati feladatok ellátásával – pénzügyõrök esetén ideértve a túlszolgálatot és
a készenlétet is – rendszeresen nem lehet megbízni.”
27. §

A NAV tv. a következõ 34/C. §-sal egészül ki:
„34/C. § (1) A munkavégzéssel, személyes közremûködési kötelezettséggel járó egyéb és további jogviszony
létesítésére, módosítására vonatkozó kérelmet írásban, pénzügyõr esetében szolgálati úton kell benyújtani a 34/A. §
szerinti engedélyezõhöz. Az engedély megszerzéséig az engedélyezni kért jogviszony nem létesíthetõ, arra irányuló
tevékenység nem folytatható.
(2) A kérelem tárgyában a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon belül dönt.
(3) Az engedélyezésrõl, illetve a kérelem elutasításáról írásban kell rendelkezni. Az elutasító döntést indokolni kell.
Az engedélyezés határozott vagy határozatlan idõtartamra történhet.
(4) Az engedélyhez kötött jogviszony megszûnését vagy lényeges, utóbb bekövetkezõ változását a 34/A. § szerinti
engedélyezõhöz írásban, pénzügyõr esetében szolgálati úton haladéktalanul be kell jelenteni.
(5) A kérelem kötelezõ minimális tartalmi elemeit, továbbá az összeférhetetlenséggel kapcsolatos iratok kezelésének
szabályait a NAV foglalkozatási szabályzata határozza meg.”

28. §

A NAV tv. a következõ 34/D. §-sal egészül ki:
„34/D. § (1) A kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul
írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, illetve ha
kormánytisztviselõi jogviszonyának, szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került.
A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban köteles felszólítani a kormánytisztviselõt, illetve a pénzügyõrt az
összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr az
összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétõl számított 30 napon belül nem szüntette meg, kormánytisztviselõi
jogviszonya, szolgálati jogviszonya megszûnik.
(2) Ha a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr az összeférhetetlenségi okot 30 napon belül megszüntette, azt
írásban köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenteni.
(3) Ha a 34. § (1) bekezdés a) pont szerinti összeférhetetlenség a kormánytisztviselõi jogviszony, szolgálati jogviszony
fennállása alatt keletkezik, akkor az érintettek megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el,
hogy melyik kormánytisztviselõnek, illetve pénzügyõrnek szûnik meg a kormánytisztviselõi jogviszonya, szolgálati
jogviszonya.”

29. §

A NAV tv. II. fejezete a következõ alcímmel és 34/E. §-sal egészül ki:

„Értelmezõ rendelkezések
34/E. § (1) E fejezet, valamint a NAV személyi állományának jogviszonyát szabályozó más jogszabályok
alkalmazásában:
a) állományilletékes parancsnok: az elnök, az informatikai feladatokat ellátó intézet, a humánerõforrás-fejlesztési
feladatokat ellátó intézet, a bûnügyi fõigazgatóság, a középfokú vámszervek fõigazgatója, és a regionális bûnügyi
igazgatóság, valamint az alsó fokú vámszervek igazgatója;
b) áthelyezés: a (2) bekezdés b) pontja szerinti külsõ áthelyezés;
c) munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró: a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ;
d) pályakezdõ: az a kormánytisztviselõ, pénzügyõr, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének
megszerzését követõen egy éven belül elsõ foglalkoztatási jogviszonyként kormánytisztviselõi, hivatásos szolgálati
jogviszonyt létesít;
e) pénzügyi nyomozó:
ea) az a pénzügyõr, aki a NAV bûnmegelõzési, bûnüldözési, bûnfelderítési és nyomozati feladatait látja el,
eb) a NAV állományában lévõ azon személy, aki az ea) pont szerinti feladatokat kormánytisztviselõi jogviszonyban
látja el.
(2) E törvény alkalmazásában:
a) belsõ áthelyezés: a NAV szervei közötti áthelyezés;
b) külsõ áthelyezés: a kormánytisztviselõk, ügykezelõk tekintetében a közigazgatási szervek közötti áthelyezés,
a hivatásos állományúak tekintetében a NAV elnöke és az érintett miniszter megállapodása alapján a NAV és más
fegyveres szerv között történõ áthelyezés, továbbá közszolgálati jogviszonyba, közalkalmazotti jogviszonyba, illetve
azokból hivatásos szolgálati jogviszonyba helyezés.
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(3) Az országos parancsnok részére biztosított jogköröket a NAV tekintetében a NAV elnöke gyakorolja.
(4) Ahol a Hszt.
a) országos parancsnokságot említ, azon a NAV tekintetében a NAV Központi Hivatalát;
b) szervezeti egységet említ, azon a NAV tekintetében a központi szerveket, a középfokú szerveket és az alsó fokú
szerveket
kell érteni.
(5) A 31. § (2)–(3) bekezdés alkalmazásában kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ alatt a Ktjv. 23. §
(3) bekezdése alapján megállapított jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idõt kell érteni.”
30. §

31. §

A NAV tv. a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) A pénzügyõrt intézkedése, kényszerítõ eszközök alkalmazása során az egyenruhája és az azonosító
jelvénye vagy a szolgálati igazolványa igazolja. Ha a pénzügyõr nem visel egyenruhát, az intézkedés, kényszerítõ
eszköz alkalmazása megkezdése elõtt köteles pénzügyõri mivoltát szóban közölni, és – ha az intézkedés eredményét
nem veszélyezteti – magát a szolgálati igazolvánnyal igazolni.
(2) Az e fejezet szerinti intézkedések, illetve kényszerítõ eszközök alkalmazását követõen a pénzügyõr köteles az
intézkedés alá vont személyt tájékoztatni az e törvény szerinti panasz lehetõségérõl.
(3) A pénzügyõr intézkedéseinek az érintett személy köteles magát alávetni, és a pénzügyõr utasításának
engedelmeskedni. Az intézkedés során annak jogszerûsége nem vonható kétségbe, kivéve, ha a jogszerûtlenség
mérlegelés nélkül, kétséget kizáróan megállapítható.”
(1) A NAV tv. a 36. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Intézkedések”
(2) A NAV tv. 36. § (1) bekezdés c)–f) pontja helyébe a következõ c)–h) pont lép:
[(1) A pénzügyõr a 35. §-ban meghatározott feladatának teljesítése során jogosult:]
„c) a vámterületre jogosulatlanul bevitt vagy a vámfelügyelet alól elvont áru, illetve adózatlan jövedéki termék,
engedély nélkül tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felderítése érdekében – a NAV illetékes vámszerve
vezetõjének, illetve eljáró kirendeltsége operatív vezetését ellátó vezetõje hatósági döntése alapján – belépni
és ellenõrzést folytatni olyan helyiségben, ahol azonosított és ellenõrzött forrásból származó adatok alapján
valószínûsíthetõen a vámjogszabályok megsértésével árut, illetve a jövedéki jogszabályok elõírásait megszegve
jövedéki terméket tartanak, tárolnak, illetve állítanak elõ, vagy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot engedély
nélkül tárolnak. A helyiségbe való belépést és az ott folytatott ellenõrzést két hatósági tanú jelenlétében, az ellenõrzött
személy kíméletével, lehetõleg nappal kell végrehajtani. Az intézkedésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyben
rögzíteni kell az intézkedés során megállapított tényeket, illetve a hatósági tanúk azonosításához szükséges adatokat,
d) a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek feladatait meghatározó egyéb jogszabályok
megsértésének észlelése, gyanúja esetén a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok
biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; e célból – az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõen – a jogszabálysértés elkövetésével érintett személyt és tanúkat meghallgathatja, a bizonyítékul szolgáló
vagy elkobzás alá esõ dolgokat visszatarthatja, illetve lefoglalhatja. Ez a jogosultság és kötelezettség a szolgálaton
kívül levõ pénzügyõrre is vonatkozik akkor, ha az esetnél szolgálatban levõ pénzügyõr nincs jelen, vagy ha
a szolgálatban levõ pénzügyõrt az intézkedésben segíteni kell, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének
idõpontjában a szolgálaton kívül lévõ pénzügyõr intézkedésre alkalmas állapotban van,
e) a vám- és jövedéki ellenõrzés végrehajtása során – a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek
feladatát meghatározó egyéb jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén – elrendelni az ellenõrzés
tárgyát képezõ áru hivatalos helyre történõ azonnali beszállítását, amennyiben az ellenõrzés biztonságos
lefolytatásához az ellenõrzés helyszínén a feltételek nem adottak, illetve az ellenõrzés végrehajtása mások személyi
és/vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti. Az áru birtokosa köteles az elrendelésnek eleget tenni, és amennyiben vele
szemben az eljárás során jogsértés elkövetésének gyanúja nem merül fel, kérheti igazolt költségeinek megtérítését,
f) a NAV nyomozó hatósága hatáskörébe tartozó bûncselekmény gyanúja esetén halaszthatatlan nyomozási
cselekményként lefoglalás foganatosítására és – amennyiben az intézkedõ pénzügyõr nem pénzügyi nyomozó –
a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ nyomozó szerve felé a szükséges intézkedések megtételére,
amennyiben az intézkedõ pénzügyõr pénzügyi nyomozó, a rá vonatkozó szabályok szerint jár el. Ez a jogosultság és
kötelezettség a szolgálaton kívül levõ pénzügyõrre is vonatkozik akkor, ha az esetnél szolgálatban levõ pénzügyõr
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nincs jelen, vagy ha a szolgálatban levõ pénzügyõrt az intézkedésben segíteni kell, feltéve, hogy az intézkedés
szükségességének idõpontjában a szolgálaton kívül lévõ pénzügyõr intézkedésre alkalmas állapotban van,
g) a NAV nyomozó hatósága hatáskörébe tartozó bûncselekmény vagy a NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó
szabálysértés elkövetésén tetten ért, illetve annak elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyt, valamint
azt a személyt, akinek õrizetbe vételét rendelték el, további intézkedés megtétele, illetve eljárási cselekmény
foganatosítása céljából az illetékes hatósághoz elõállítani. Az elõállítás csak a céljának eléréséhez szükséges ideig
tarthat, de a nyolc órát nem haladhatja meg. Ezt az idõtartamot a NAV elõállítást foganatosító vámszervének, illetve
nyomozó szervének vezetõje, illetve az elõállítást foganatosító kirendeltség operatív vezetését ellátó vezetõ egy
alkalommal, négy órával meghosszabbíthatja. Az elõállítottat szóban vagy írásban az elõállítás okáról tájékoztatni kell,
és az elõállítás idõtartamáról részére igazolást kell kiállítani,
h) ön- és közveszély okozására alkalmas tárgy vagy tárgyi bizonyíték elõtalálása érdekében – elõzetes figyelmeztetés
után – átvizsgálni azon személy ruházatát, akivel szemben személyi szabadságot korlátozó intézkedést
foganatosítanak; az átvizsgálást – halaszthatatlan eset kivételével – az intézkedés alá vonttal azonos nemû személy
végezheti; az intézkedés nem történhet szeméremsértõ módon.”
(3) A NAV tv. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg e § a következõ (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 36. § (1) bekezdés h) pontban meghatározott intézkedés alkalmazása miatt a 39. § (5)–(6) bekezdés szerinti
panasznak van helye. A panasz elõterjesztésére az jogosult, akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét sértette.
(4) A 36. § (2) bekezdésben meghatározott intézkedés alkalmazása ellen csak amiatt van helye a 39. § (5)–(6) bekezdés
szerinti panasznak, ha az érintett beleegyezése megtagadása ellenére ügyészi felhatalmazás nélkül rendelték el
a vizeletvételt és az orvosi vizsgálatot, illetve akkor, ha a feltartóztatás és az orvosi vizsgálat idõtartama a nyolc órát
meghaladta.
(5) A 39. § (5)–(6) bekezdés szerinti panasznak nincs halasztó hatálya.”
32. §

A NAV tv. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43. § (1) A pénzügyõr a NAV nyomozó hatósága hatáskörébe tartozó bûncselekmény felderítése, megakadályozása
céljából, illetve az elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy, valamint a bûncselekmény elkövetõjének
elfogására útzár telepítését kérheti az illetékes rendõrhatóságtól.
(2) A NAV nyomozó hatósága hatáskörébe tartozó bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
személy, illetve a NAV nyomozó hatósága hatáskörébe tartozó bûncselekmény elkövetõjének elfogása érdekében
– ha jármûvel menekül – a pénzügyõr mások személyét és biztonságát nem veszélyeztetve a jármûvet követheti és
megállásra kényszerítheti.”

33. §

A NAV tv. 53. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[(1) A felhatalmazott szervek a bûnmegelõzési, bûnüldözési, felderítési és nyomozási (a továbbiakban: bûnüldözési)
feladataik teljesítése érdekében]
„h) hírközlési rendszerekbõl és egyéb adattároló eszközökbõl információt gyûjthetnek.”

34. §

(1) A NAV tv. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„63. § (1) A felhatalmazott szervek bírói engedéllyel az 51. § (1) bekezdésében meghatározott bûnüldözési célból
a súlyos bûncselekmények esetében, valamint a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a nyomozás elrendeléséig
a) magánlakást és telephelyet titokban átkutathatnak, az észlelteket technikai eszközökkel rögzíthetik,
b) a magánlakásban és telephelyen történteket technikai eszközök segítségével megfigyelhetik és rögzíthetik,
c) postai küldeményt, valamint beazonosítható személyhez kötött zárt küldeményt felbonthatnak, ellenõrizhetik,
és azok tartalmát technikai eszközökkel rögzíthetik,
d) elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmát megismerhetik, az észlelteket
technikai eszközzel rögzíthetik, valamint
e) számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított vagy azon tárolt adatokat megismerheti, rögzítheti és
felhasználhatja.”
(2) A NAV tv. 63. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A felhatalmazott szervek az (1) bekezdésben felsorolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket
(a továbbiakban: különleges eszközök) az ott meghatározottak szerint alkalmazhatják a bûncselekmény gyanúja miatt
körözött személy felkutatására, továbbá]
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„a) az (1) bekezdésben nem említett, a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe utalt, üzletszerûen vagy bûnszövetségben
elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény,”
[esetén.]
(3) A NAV tv. 63. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés c)–e) pontjaiban foglaltak teljesítéséhez a hírközlési, illetve a távközlési szolgáltató, valamint
a postai szervezet köteles a feladatkörébe tartozó esetben a segítséget megadni.”
(4) A NAV tv. 63. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdés a)–b) pontjának alkalmazásában magánlakásnak minõsül a lakás (üdülõ, nyaraló vagy a lakás
céljára használt egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), az ahhoz tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiség, létesítmény,
bekerített terület, továbbá a nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül minden más helyiség vagy
terület is.”
35. §

A NAV tv. 66. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bûnüldözési feladatokhoz kapcsolódó adatokat, valamint a 78. § szerint egyéb adatkezelés alá vont adatokat
elkülönítetten kell kezelni, és – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – kizárólag a kezelésük alapjául szolgáló célra
lehet felhasználni.”

36. §

A NAV tv. a következõ 78/A. §-sal egészül ki:
„78/A. § A NAV biztonsági feladatokat ellátó szervezeti egységének munkatársa célhozkötötten, a NAV elnöke által
meghatározottak szerint a NAV által kezelt adatokba – figyelemmel a 76. § (1) bekezdés c) pontjára is – betekinthet,
egyedi adatkezelést végezhet.”

37. §

A NAV tv. a következõ 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A. § (1) Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) azokat a munkaköröket, amelyeket az ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyõr
tölthet be, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségi (végzettségi) feltételeket;
b) a pénzügyõrt megilletõ illetmény-pótlékokra jogosító munkaköröket;
c) a pénzügyõröket megilletõ ruházati ellátások rendszerét, módját, fajtáit, eljárási rendjét, az egyenruházati
utánpótlási ellátmány kötelezõ felhasználásának mértékét, a ruházati ellátásban közremûködõk és az ellátásra
jogosultak feladatait, felelõsségét, a ruházati ellátással, valamint az ellátásra jogosultság megszûnésével összefüggõ
elszámolás rendjét és okmányait, a ruházati ellátási normák kialakítását, kiadását és tartalmi követelményeit,
a tervezett viselési (használati) idõt és annak módosítását, az egyenruha, a rendfokozati jelzés, a kitüntetés és
a szolgálati jel viselésének módját, az egyenruha és a rendfokozat viselése eltiltását a nyugállomány tagjainak
esetében;
d) a pénzügyõrök tekintetében az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság követelményeit, az egészségi, pszichikai
és fizikai alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, az alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a felmérést végzõ
szervek, szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel, a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való
összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárást, valamint a szolgálati lõfegyver ideiglenes bevonásának
szabályait;
e) a megváltozott egészségi állapotú pénzügyõrök felülvizsgálatának eljárási rendjét, a felülvizsgálatot végzõ szervek
és a felülvizsgálatban közremûködõk kijelölését, az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség, valamint
a csökkentett napi szolgálati idõ megállapításának, engedélyezésének és kiadásának szabályait;
f) a NAV humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézete keretében az egészségügyi alapellátás
igénybevételének módját és az igénybevevõk körét, továbbá a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátáson kívüli
kiegészítõ, térítéses egészségügyi szolgáltatás, valamint a szolgáltatás térítésének módját;
g) a pénzügyõrök részére szolgálati és kiegészítõ igazolványok, valamint a szolgálati azonosító jelvény
rendszeresítésével összefüggõ szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy az egészségügyért felelõs miniszter egyetértésével rendeletben
állapítsa meg azon fertõzõ betegségek körét, amelyek esetében – egyes szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan –
védõoltás elrendelésének van helye, továbbá a kötelezõ védõoltás elrendelésének, az igénybevétel elhalasztásának,
továbbá a kötelezõ védõoltás alóli mentesítésnek a részletes szabályait.”
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38. §

A NAV tv. 98. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„98. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyõrség által rendszeresített azon
nyomtatványok, amelyek tartalmuk alapján 2010. december 31-ét követõen is megfelelõek, a meglévõ készletek
erejéig – de legkésõbb 2011. december 31-ig – tovább használhatók attól függetlenül, hogy azok az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatalra, illetve a Vám- és Pénzügyõrségre utalnak, ide nem értve azokat az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalra, illetve a Vám- és Pénzügyõrségre utaló nyomtatványokat, amelyek a korábbi évek önellenõrzéséhez
használandók. E nyomtatványok az elévülési idõn belül továbbra is használhatók.”

39. §

A NAV tv. a következõ 98/A. §-sal egészül ki:
„98/A. § (1) Ha a 2011. december 31-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományában álló kormánytisztviselõ,
illetve pénzügyõr a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXLI. törvénnyel (a továbbiakban: NAV Mód. tv.) megállapított összeférhetetlenségi
szabályok alapján 2012. január 1-jével összeférhetetlen helyzetbe kerül vagy engedélykérelem terheli, az
összeférhetetlenségi okot köteles 2012. január 31-ig a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban bejelenteni, illetve
az engedély iránti kérelmet elõterjeszteni. Egyebekben – a (2)–(5) bekezdés kivételével – e törvénynek a NAV Mód. tv.
28. §-ával megállapított 34/D. § (1)–(2) bekezdését kell alkalmazni.
(2) Ha az összeférhetetlenségi ok e törvénynek a NAV Mód. tv. 24. §-ával megállapított 34. § (2) bekezdés b) pontja
alapján áll fenn 2012. január 1-jén, úgy – az (1) bekezdéstõl eltérõen – a munkáltatói jogkör gyakorlója az
összeférhetetlenség megszüntetésére 90 napos határidõvel szólítja fel írásban az érintettet. Ha az érintett az
összeférhetetlenséget a felszólítás kézhezvételétõl számított 90 napon belül nem szüntette meg, kormánytisztviselõi
jogviszonya, szolgálati jogviszonya megszûnik.
(3) Ha az összeférhetetlenségi ok e törvénynek a NAV Mód. tv. 24. §-ával megállapított 34. § (4) bekezdése alapján áll
fenn 2012. január 1-jén, úgy – az (1) bekezdéstõl eltérõen – a munkáltatói jogkör gyakorlója az összeférhetetlenség
megszüntetésére 90 napos határidõvel szólítja fel írásban az érintettet. Ha az érintett az összeférhetetlenséget
a felszólítás kézhezvételétõl számított 90 napon belül nem szüntette meg, szolgálati viszonya megszûnik.
(4) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló írásbeli döntés – ami egyúttal
tartalmazza az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó felszólítást is – kézhezvételétõl számított 90 napon
belül a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr köteles az összeférhetetlenség megszüntetésére.
(5) Ha a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr az összeférhetetlenséget a felszólítást is tartalmazó döntés
kézhezvételétõl számított 90 napon belül nem szüntette meg, kormánytisztviselõi jogviszonya, szolgálati viszonya
megszûnik.”

40. §

A NAV tv. a következõ 98/B. §-sal egészül ki:
„98/B. § (1) A NAV személyi állományába tartozó azon kormánytisztviselõket és pénzügyõröket, akiknek az illetménye
a 94. § alapján került megállapításra, a munkáltatói jogkör gyakorlója 2012. január 1-jei hatállyal 2012. január 31-ig
besorolja az e törvénynek a NAV Mód. tv. 15. § és 16. §-ával módosított, illetve megállapított 20–20/A. §-a alapján.
Az így besorolt kormánytisztviselõ és pénzügyõr illetményét a besorolással egyidejûleg a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapítja meg e törvény 2012. január 1-jén hatályos rendelkezései alapján azzal, hogy az így megállapított
– pótlékok nélkül számított – illetmény nem lehet kevesebb, mint a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr 2011.
december 31-én hatályos szabályok alapján megállapított – pótlékok nélkül számított – illetménye.
(2) A NAV-nál 2012. január 1-jén vezetõ munkakört/beosztást betöltõk illetményét – ide nem értve az elnököt,
elnökhelyetteseket és szakfõigazgatókat – a kinevezésre jogosult e törvénynek a NAV Mód. tv. 17. §-ával megállapított
22. §-a alapján 2012. január 31-ig állapítja meg 2012. január 1-jei hatállyal azzal, hogy az így megállapított illetmény
nem lehet kevesebb, mint a vezetõ 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján megállapított illetménye.
(3) Az (2) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell azokra a nem vezetõ munkakört/beosztást betöltõkre,
akiknek az illetményét részben a vezetõkre vonatkozó rendelkezések alapján kell megállapítani.”

41. §

A NAV tv. a következõ 98/C. §-sal egészül ki:
„98/C. § (1) E törvénynek a NAV Mód. tv. 20. §-ával megállapított 26. § (2) bekezdését a 2011. december 31-én személyi
illetményben részesülõ kormánytisztviselõk és pénzügyõrök tekintetében is alkalmazni kell.
(2) A munkáltató jogkör gyakorlója a 82/A. § a) pontja alapján kiadott rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül
– a pénzügyõr által ellátott feladatok jelleggének megfelelõen – 2012. január 1-jei hatállyal megállapítja a pénzügyõr
munkakörét.
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(3) A munkáltató jogkör gyakorlója 2012. február 15-éig – 2012. január 1-jei hatállyal – felülvizsgálja és megállapítja
a 2011. december 31-én nyelvpótlékban részesülõ kormánytisztviselõ és pénzügyõr nyelvpótlékra való jogosultságát
a 26/A. §-ban foglaltakra tekintettel.
(4) A NAV Mód. tv. nem érinti a pénzügyõr részére 2012. január 1-je elõtt adományozott tanácsosi és fõtanácsosi
címeket. A Hszt. 118. § (2) bekezdése szerinti tanácsosi, illetve fõtanácsosi címmel rendelkezõ pénzügyõr vezetõi
pótlék nélkül számított fõosztályvezetõ-helyettesi, illetve fõosztályvezetõi illetményre jogosult. A tanácsosi, illetve
a fõtanácsosi címmel rendelkezõ vezetõ beosztású pénzügyõr a vezetõi illetményre jogosult, ha az magasabb, mint
a címe alapján számított illetménye.
(5) A NAV Mód. tv. nem érinti a kormánytisztviselõ részére 2012. január 1-je elõtt adományozott szakmai-, illetve
közigazgatási tanácsadói-, fõtanácsadói címeket.”
42. §

A NAV tv. a következõ 98/D. §-sal egészül ki:
„98/D. § Nem kell a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr beleegyezése a 98/B. § és 98/C. § (2)–(3) bekezdés alapján
megtett munkáltatói intézkedéshez.”

43. §

A NAV tv.
1. 3. § (2) bekezdésében az „intézetek,” szövegrész helyébe az „intézet,” szöveg,
2. 8. § (1) bekezdésében az „intézeteket,” szövegrész helyébe az „intézetet,” szöveg,
3. 12. § (5) bekezdésében az „intézetek” szövegrész helyébe az „intézet” szöveg, az „állnak.” szövegrész helyébe az
„áll.” szöveg,
4. 13. § (2) bekezdés d) pontjában az „intézetei összegyûjtik és tárolják” szövegrész helyébe az „intézete összegyûjti
és tárolja” szöveg, 13. § (2) bekezdés e) pontjában az „elõterjeszti” szövegrész helyébe az „adóztatási szerve, illetve
vámszerve elõterjeszti” szöveg,
5. 13. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
6. 13. § (8) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
7. 20. § (2) bekezdésben az „A szakirányú felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ és a beosztásának
betöltéséhez szükséges szakirányú felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ pénzügyõr” szövegrész helyébe az
„A munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ és pénzügyõr”
szöveg,
8. 20. § (4) bekezdésében a „kormánytisztviselõ” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõ és a pénzügyõr” szöveg,
9. 36. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság államterületén” szövegrész helyébe a „Magyarország
területén” szöveg,
10. 41. §-át megelõzõ alcímben a „sokkoló eszköz, illetve” szövegrész helyébe a „sokkoló eszköz, rendõrbot, illetve”
szöveg,
11. 41. § (1) bekezdésében a „sokkoló eszközt, ezek” szövegrész helyébe a „sokkoló eszközt, rendõrbotot, ezek”
szöveg,
12. 43. §-át megelõzõ alcímben a „telepítése” szövegrész helyébe a „telepítése, megállásra kényszerítés” szöveg,
13. 52. § 6. pontjában a „az a bûntett,” szövegrész helyébe a „az a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe tartozó
bûntett,” szöveg,
14. 53. § (2) bekezdésben a „kormánytisztviselõi, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe
a „kormánytisztviselõi jogviszony,” szöveg,

15. 54. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
16. 81. § (2) bekezdés c) pontjában az „intézeteket,” szövegrész helyébe az „intézetet,” szöveg
lép.
44. §

(1) A NAV tv. 3. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint módosul.
(2) A NAV tv. kiegészül az e törvény 2. mellélete szerinti 6/A. számú melléklettel.
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2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény egyes rendelkezéseit hatályon kívül
helyezõ rendelkezések
45. §

Hatályát veszti a NAV tv.
1. 27. § (2) bekezdése,
2. 38. § (2) bekezdése,
3. 69. § (2) bekezdésében a „ , továbbá a NAV vámszerveinek az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ,
nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott kirendeltségei az e jogkörükben foganatosított eljárásukkal
kapcsolatos adatokat továbbítják a NAV bûnüldözési adatkezelõ rendszerei felé” szövegrész,
4. 76. § (1) bekezdés g) pontja,
5. 81. § c) pontja,
6. 94. §-a.

II. FEJEZET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK
3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
46. §

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 185. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi szervek tagjával, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos
állományú tagjával szemben kellene pénzbírságot alkalmazni, vagy ilyen személy elõvezetését kellene elrendelni,
a fegyelmi eljárás lefolytatása végett a bíróság a tanú, illetõleg a szakértõ elöljárójához fordul.”

4. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása
47. §

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nincs helye sztrájknak az igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi, rendészeti
szerveknél és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Az államigazgatási szerveknél a Kormány és az érintett
szakszervezetek megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga, de a Nemzeti Adóés Vámhivatalnál a hivatásos állományúak nem jogosultak a sztrájkjog gyakorlására.”

5. Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosítása
48. §

Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(6) A képviselõi igazolvány az államigazgatás valamennyi szervéhez, továbbá a közintézetekhez és
közintézményekhez belépésre jogosít. A képviselõ – a hatáskörrel rendelkezõ miniszter által szabályozott módon –
jogosult a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vámszerve és nyomozó hatósága mûködésére szolgáló területre is belépni.”

6. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása
49. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[(1) A polgármester nem lehet:]
„f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,”
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7. A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása
50. §

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést követõ szakmai vizsgát]
„b) a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, illetve felügyelete alá tartozó
szerv által irányított intézmény, vagy”
[(a továbbiakban együtt: szakmai vizsgát szervezõ intézmény) szervezhet.]

51. §

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4/A. § (8) bekezdésében és az 55. § (4) bekezdésében a „Honvédség
és a rendvédelmi” szövegrész helyébe a „Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi” szöveg lép.

8. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
52. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetére (pl. mentési, katasztrófaelhárítási tevékenységek), illetve
a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a katasztrófavédelem
szerveinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szolgálati viszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szolgálati
viszonyban kifejtett munkatevékenységre a feladatkörében érintett miniszter által kiadott külön jogszabály e törvény
figyelembevételével kivételesen indokolt esetben eltérõ követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.”
(2) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában
egyszerûsített foglalkoztatás keretében történõ munkavégzést –, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban,
a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati
viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegû jogviszonyban, a szakképzõ iskolákban a tanulói
jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerzõdés alapján,
a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (elõzetes letartóztatásban,
elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos
állományú tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által
szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”
(3) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy]
„a) rendkívüli munkavégzési körülmények esetére, illetõleg a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek,
a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szervei tekintetében a munkavégzésre irányuló jogviszonyban,
szolgálati viszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szolgálati viszonyban kifejtett munkatevékenységre
vonatkozó eltérõ munkavédelmi követelményeket, eljárási szabályokat rendeletben határozza meg;”

9. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása
53. §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a polgármester megválasztása elõtt ügyész, köztisztviselõ, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja volt, a polgármesteri tisztség megszûnésétõl számított
30 napon belül benyújtott írásbeli kérelmére õt közszolgálati, illetve hivatásos szolgálati viszonyába vissza kell
helyezni.”
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10. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek
a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosítása
54. §

(1) A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaság címerét (a továbbiakban: címer) az Országgyûlés, az országgyûlési képviselõ, a köztársasági
elnök, az Alkotmánybíróság, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvetõ jogok biztosa, az Állami Számvevõszék, a Magyar
Nemzeti Bank, a Kormány, a Kormány tagja, a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a helyi
önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a bíróság, az ügyészség, a rendvédelmi szervek és a közigazgatási
feladatot ellátó szervek, továbbá ezek hivatalai, illetõleg a felsoroltak képviseletére jogosult személyek a hivatali
feladataik ellátása során külön engedély nélkül használhatják, illetõleg helyezhetik el az épületeiken és
helyiségeikben.”
(2) A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 5/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Azokon a középületeken, illetõleg középületek elõtt, amelyeket]
„a) az állam és a helyi önkormányzatok választott testületei, közigazgatási feladatokat ellátó szervei, a Nemzeti Adóés Vámhivatal, valamint az állam, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények,”
[feladatuk ellátása során használnak, a zászlót vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tûzni, illetõleg fel kell vonni.]
(3) A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló
1995. évi LXXXIII. törvény 5/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Azokon a középületeken, illetõleg középületek elõtt, amelyeket]
„e) az Állami Számvevõszék, a Magyar Nemzeti Bank, az alapvetõ jogok biztosa és hivatala,”
[feladatuk ellátása során használnak, a zászlót vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tûzni, illetõleg fel kell vonni.]

11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
55. §

(1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 54. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Rendvédelmi szerv és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fedõintézményként, okmánya fedõokmányként csak az
illetékes miniszter és az érintett szervezet országos vezetõjének tájékoztatásával alkalmazható.”
(2) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 69. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter kezdeményezi az ellenõrzést a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal tábornokok és a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásokba kinevezettek tekintetében,
a (3) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével.”

56. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 44. § (2) bekezdésben az „a Vám- és Pénzügyõrség,”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,” szöveg lép.

12. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása
57. §

Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
XXIII. Fejezete.

13. A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása
58. §

(1) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 2. § a) pontjában az „és a nemzetbiztonsági szolgálatok,” szövegrész helyébe az „, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, és a nemzetbiztonsági szolgálatok,” szöveg lép.
(2) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 2. § e) pontjában az „országos parancsnoka, fõigazgatója” szövegrész helyébe az „országos parancsnoka,
elnöke, fõigazgatója” szöveg lép.
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(3) Hatályát veszti a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról
szóló 1996. évi XLV. törvény 2. § a) pontjában az „a vám- és pénzügyõrség,” szövegrész.

14. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
59. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (3) bekezdésében az
„a rendvédelmi szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervek, valamint
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati viszonyban álló” szöveg lép.

15. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
60. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 1. § (3) bekezdésében az „a rendvédelmi szervek,
valamint” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint” szöveg lép.

16. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
61. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés x) pontjában az
„a rendvédelmi szervek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervek,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,” szöveg lép.

17. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása
62. §

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Honvédségnél és
a rendvédelmi szerveknél” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalnál” szöveg lép.

18. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
63. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 229. § (3) bekezdésében az „a honvédelmi, rendvédelmi és
büntetés-végrehajtási szervek” szövegrész helyébe az „a honvédelmi szervek, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal és büntetés-végrehajtási szervek” szöveg lép.

19. A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
64. §

(1) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1. §
(1) bekezdés nyitó szövegrészében az „(a továbbiakban: rendvédelmi szerv) jogszabállyal” szövegrész helyébe az
„(a továbbiakban: rendvédelmi szerv), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabállyal” szöveg lép.
(2) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1. §
(6) bekezdésében a „rendvédelmi szervek szervezetében” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek, illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetében” szöveg lép.
(3) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 8. §
(2) bekezdésében az „a rendvédelmi szervek egyenruhájától.” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervek
egyenruhájától, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának egyenruhájától.” szöveg lép.
(4) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
10/B. §-ában az „a vám- és pénzügyõrséggel,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveivel,”
szöveg lép.
(5) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 15. §
(6) bekezdésében az „a vám- és pénzügyõrséggel,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerveivel,” szöveg lép.
(6) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §
(4) bekezdésében az „a vám- és pénzügyõrséggel,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerveivel,” szöveg lép.
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20. Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása
65. §

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E törvény hatálya kiterjed:]
„g) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a nemzetbiztonsági szolgálatok és
a közfeladatokat ellátó õrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra;”

21. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
66. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E törvény alkalmazásában]
„d) keresõ tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetõleg társas
vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ – tevékenység;”

22. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
67. §

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Honvédség
és a rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe az „a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vámszerve vagy nyomozóhatósága” szöveg lép.

23. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló
2003. évi CXXX. törvény módosítása
68. §

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX. törvény 75/K. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendészetért felelõs miniszter az általa felügyelt rendvédelmi szervek állományából legalább egy fõ összekötõ
tisztviselõt küld az Europolhoz. Más miniszter az általa felügyelt rendvédelmi szerv állományából, illetve a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományából a rendészetért felelõs
miniszter egyetértésével küldhet összekötõ tisztviselõt az Europolhoz.”

24. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása
69. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 48. § (4) bekezdés
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy az elõvezetni kívánt személy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi
szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, az elõvezetés céljából az állományilletékes
parancsnokot kell megkeresni.”

25. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezésérõl szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása
70. §

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi
CIX. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem kell külön engedélyt beszerezniük a Magyar Honvédség, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
a rendvédelmi és rendészeti szervek – e törvény alkalmazásában ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is – kutatással
és fejlesztéssel, javítással és karbantartással foglalkozó, valamint hatástalanítást és megsemmisítést végzõ szervezeti
egységeinek.”
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26. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
71. §

(1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A 22–33. §-ok rendelkezései irányadók a személy- és vagyonvédelmi vagy tervezõ-szerelõ tevékenységet
munkajogi vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban, nem vállalkozás keretében folytató személy tevékenységére,
ide nem értve a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek állományába, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hivatásos állományába tartozó személyek által e jogviszonyukkal összefüggésben végzett, illetve más, hatósági eljárás
keretében, külön törvény rendelkezései alapján végzett tevékenységet és a fegyveres biztonsági õrségrõl,
a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatokról szóló törvény rendelkezései alapján végzett tevékenységet.”
(2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató a Magyar Honvédségre, rendvédelmi szervre, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalra, illetve más hatóságra utaló elnevezést, formaruhát, illetve hatósági jellegre utaló,
megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat. E rendelkezés nem
alkalmazható a Magyar Honvédség objektumai õrzésével kapcsolatos, önkéntes tartalékos által ellátott személy- és
vagyonvédelmi tevékenységre.”

27. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása
72. §

(1) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem terjed ki a törvény hatálya]
„b) a kizárólag a honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a vámhatóság úszólétesítményeivel való közlekedés
során bekövetkezett közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatára.”
(2) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvény 10. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A helyszíni szemle vezetõjének jelentése alapján a közlekedésbiztonsági szerv vezetõje az állami légijármûvel
bekövetkezett légiközlekedési baleset bejelentésétõl számított 24 órán belül tájékoztatást ad a balesetrõl
a honvédelemért felelõs miniszter és a Magyar Honvédség vezérkari fõnöke, illetve a rendvédelmi szervek, valamint
a vámhatóság érintettsége esetén az illetékes miniszter részére.”
(3) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvény 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a miniszter, a rendészetért felelõs miniszter és
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg
a kizárólag a honvédség, illetve a rendvédelmi szervek, valamint a vámhatóság úszólétesítményeivel való közlekedés
során bekövetkezett súlyos víziközlekedési balesetek és rendkívüli hajózási események szakmai vizsgálatának
részletes szabályait.”

28. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosítása
73. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29. § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]
„e) jelentõs bûnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekbõl az ügyész, a bíróság, illetve a rendvédelmi és
nemzetbiztonsági szerv, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósága indítványára azt a harmadik
országbeli állampolgárt, illetve rá tekintettel más harmadik országbeli állampolgárt, aki bûncselekmény felderítése
érdekében a hatóságokkal – a bizonyítást jelentõsen elõsegítõ módon – együttmûködik;”
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29. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása
74. §

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pont 1. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
a) közszolgálatban álló személy:]
„1. a rendvédelmi szerv, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,”

30. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
75. §

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 28. § c) pontjában a „rendvédelmi szervek”
szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve” szöveg lép.

31. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
76. §

Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 1. § b) pontjában az „a Vám- és
Pénzügyõrség,” szövegrész és a 19. § (3) bekezdésben az „az állami adóhatóság, a Vám- és Pénzügyõrség,” szövegrész.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. Hatályba léptetõ rendelkezések

77. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 1–37. §-a, 39–75. §-a, 78–79. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

33. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
78. §

(1) E törvénynek a 33. §-a, a 34. §-a, a 43. §-ának 13–15. pontja, az 55–56. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minõsül.
(2) E törvénynek az 48. §-a az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(3) E törvénynek az 49. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(4) E törvénynek az 54. §-a az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(5) E törvénynek a 62. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minõsül.

34. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés
79. §

E törvény 2012. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke
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1. melléklet a 2011. évi CXLI. törvényhez
„3. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Vezetõi munkakörök, beosztások illetménye

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A
Megnevezés

B
Szorzószám
14,50
11,50
9,95
8,10–9,00
7,97–8,85
7,97–8,85
7,47–8,30
7,20–8,00
6,75–7,50
6,30–7,00
3,15–3,50

Elnök
Elnökhelyettes
Szakfõigazgató
Fõigazgató
Fõigazgató-helyettes
Igazgató
Igazgatóhelyettes
Fõosztályvezetõ
Fõosztályvezetõ-helyettes
Osztályvezetõ
Ügykezelõ osztályvezetõ

”

2. melléklet a 2011. évi CXLI. törvényhez
„6/A. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Illetménypótlék táblázata

1.
2.
3.
4.

–
–
–
–

A
készenléti pótlék esetén
éjszakai pótlék esetén
veszélyességi pótlék esetén
gépjármûvezetõi pótlék

B
teljesített óránként
óránként
havonta
havonta

C
0,25%
0,5%
45%
13%
”

A Kormány 210/2011. (X. 12.) Korm. rendelete
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet és a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
7. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott határidõ módosítására egy alkalommal, legfeljebb az elszámolási határidõ
24 hónapra történõ megváltoztatásával van lehetõség, amennyiben az önkormányzaton kívül álló szervezet
tevékenysége vagy idõjárási körülmények akadályozzák a határidõ betartását. A kérelemhez csatolni kell a határidõ
módosítás indokoltságát alátámasztó dokumentumokat, továbbá a polgármester nyilatkozatát, melyben megjelöli
a munkálatok megkezdését, a helyreállítás befejezésének várható új idõpontját, és részletezi az elszámolást
akadályozó körülményeket.”
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2. §

Az R1. a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) Kötelezõ önkormányzati feladat ellátását szolgáló építmény esetén, amennyiben az önkormányzat,
kisebbségi önkormányzat vagy társulás a tulajdonát a 4. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt módon igazolni nem tudja,
azt e rendelkezés hatálybalépését követõ 15 napon belül benyújtott kérelmében az önkormányzati beruházással
létrehozott, aktivált és mérlegben befektetett tárgyi eszközként kimutatott vagyon nyilvántartására szolgáló
számvitelieszköz-nyilvántartó lappal, állományba vételi bizonylattal is igazolhatja.
(2) A 7. § (4a) bekezdését a 2010. augusztus 11-tõl meghozott miniszteri döntéseknél kell alkalmazni. A 7. § (4a) bekezdés
szerinti határidõ-módosítási kérelmet
a) a 2010. augusztus 11. és 2010. november 15. között meghozott miniszteri döntések esetén e rendelkezés
hatálybalépését követõ 15 napon belül,
b) a 2010. november 15-ét követõen meghozott miniszteri döntések esetében az elszámolási határidõt megelõzõ
15. napig
lehet benyújtani az Igazgatósághoz. Hiányosság észlelése esetén az Igazgatóság az önkormányzatot, többcélú
kistérségi társulást hiánypótlásra szólítja fel. A hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétõl számított 7 napon belül
gondoskodni kell. Amennyiben az önkormányzat a hiánypótlásnak a megadott határidõn belül nem tesz eleget, vagy
nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a kérelmet nem továbbítja, és errõl tájékoztatja a minisztert és a kérelmet
benyújtót. A 7. § (4a) bekezdésnek megfelelt kérelmekrõl a minisztériumnak történõ megküldését követõen – az
Igazgatóság javaslatának figyelembevételével – a miniszter dönt. A határidõ-módosítási kérelem benyújtására
rendelkezésre álló, valamint a hiánypótlási határidõ elmulasztása jogvesztõ.”

3. §

Az R1. 7. § (2) bekezdés d) pontjában a „12 hónapon belül” szövegrész helyébe a „12 hónapon belül – elszámolási
határidõ-módosítás esetén legfeljebb 24 hónapon belül – ” szöveg lép.

4. §

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R2.) 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az önkormányzati kötelezõ feladatok ellátását szolgáló, nem önkormányzati tulajdonban lévõ temetõ – amelyben
az önkormányzat a temetõ tulajdonosával kötött megállapodás alapján a köztemetõ fenntartására vonatkozó
kötelezettségét teljesíti – helyreállítási költségeinek elszámolásával kapcsolatos kérelmek esetén a (3) bekezdés
h) pontjában megjelölt dokumentum csatolása nem kötelezõ. A köztemetõ fenntartására vonatkozó kötelezettség
teljesítésének igazolása céljából az önkormányzat támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a nyilatkozatot, mely szerint az önkormányzat saját tulajdonú temetõvel vagy temetõ résszel nem rendelkezik,
továbbá nem tart fenn a támogatási kérelemben szereplõ temetõn kívül egyéb köztemetõt társulás vagy
együttmûködés útján más önkormányzattal közösen,
b) a temetõ tulajdonosával kötött megállapodást, melyben az önkormányzat vállalja a vis maior támogatással
helyreállított köztemetõ miniszteri döntéstõl számított legalább 5 éves idõtartamig tartó kezelését,
c) a temetõ használatának rendjérõl szóló önkormányzati rendelet másolatát.”

5. §

Az R2. 8. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ módosítására egy alkalommal, legfeljebb az elszámolási határidõ
24 hónapra történõ megváltoztatásával van lehetõség, amennyiben az önkormányzaton kívül álló szervezet
tevékenysége vagy idõjárási körülmények akadályozzák a határidõ betartását. A kérelemhez csatolni kell a határidõ
módosítás indokoltságát alátámasztó dokumentumokat, továbbá a polgármester nyilatkozatát, melyben megjelöli
a munkálatok megkezdését, a helyreállítás befejezésének várható új idõpontját, és részletezi az elszámolást
akadályozó körülményeket.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti határidõ-módosítási kérelmet az elszámolási határidõt megelõzõ 15. napig lehet
benyújtani a Kincstár felé. Hiányosság észlelése esetén a Kincstár az önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást
hiánypótlásra szólítja fel. A hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétõl számított 7 napon belül gondoskodni kell.
Amennyiben az önkormányzat a hiánypótlásnak a megadott határidõn belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen
teljesíti azt, a Kincstár a kérelmet nem továbbítja, és errõl tájékoztatja a minisztert és a kérelmet benyújtót.
Az (1a) bekezdésnek megfelelt kérelmekrõl a minisztériumnak történõ megküldését követõen – a Kincstár
javaslatának figyelembevételével – a miniszter dönt. A határidõ-módosítási kérelem benyújtására rendelkezésre álló,
valamint a hiánypótlási határidõ elmulasztása jogvesztõ.”
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6. §

Az R2. 7. § (4) bekezdés d) pontjában a „12 hónapon belül” szövegrész helyébe a „12 hónapon belül – elszámolási
határidõ-módosítás esetén legfeljebb 24 hónapon belül – ” szöveg lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

8. §

(1) Az R1. 2013. december 31-én hatályát veszti.
(2) Nem lép hatályba az R2. 11. §-ában az „a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.)
Korm. rendelet,” szövegrész.
(3) Ez a rendelet 2014. január 1-jén hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 222/2011. (X. 21.) Korm. rendelete
a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén
az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékérõl szóló
163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány 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. §

2. §

(1) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékérõl
szóló 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
legfeljebb a hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedhet.”
(2) Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyújtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje csak több hiteladós esetén haladhatja meg
a hiteladós 75. életévét akkor, ha van olyan hiteladós, aki a futamidõ alatt nem tölti be a 75. életévét.”
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14/2011. (X. 13.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk
és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl *
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyre, a gazdasági (termelõ, szolgáltató, üzemi, üzleti) tevékenységet folytató
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, ezen jogalanyok gazdasági tevékenységére vonatkozóan, valamint
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak minõsülõ
személyre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók).

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 118. számában találhatóak.

14. szám
2. §

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5235

(1) Az adatszolgáltatók az 1. mellékletében felsorolt információkat az ott meghatározott módon, gyakorisággal és
határidõben szolgáltatják a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
(2) A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló PSZÁF rendeletben 20AB, 20ABB, 20ABU, illetve F20A
táblakód alatt meghatározott információkat a bank, a szakosított hitelintézet, illetve az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes (valamely más) tagállamban székhellyel rendelkezõ ezen típusú pénzügyi intézmények
magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: EGT fióktelep) az ott meghatározott gyakorisággal és határidõben, az MNB
elektronikus adatbefogadási rendszerén (a továbbiakban: EBEAD) keresztül szolgáltatja az MNB részére is.

3. §

(1) A szolgáltatandó információkhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket
– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti információkhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket
a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló PSZÁF rendelet tartalmazza.
(3) Az információk szolgáltatásához szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB
e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg, a honlapján teszi közzé.

4. §

(1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 136. §
(2) bekezdése szerinti információszolgáltatási kötelezettséget az ott meghatározott adatszolgáltató az EBEAD-on
keresztül teljesíti az MNB részére.
(2) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 147. § (1) és (2) bekezdése szerinti
információszolgáltatási kötelezettséget az ott meghatározott adatszolgáltató az EBEAD-on keresztül teljesíti az
MNB részére.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 79–81. sorában meghatározott P38, P39 és P40 azonosító kódú
adatszolgáltatások táblái és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezések 2012. július 1-jén lépnek hatályba.

6. §

(1) A 2011. évre mint tárgyidõszakra vonatkozó, 2012. január 1-jét követõen teljesítendõ adatszolgáltatásokra a jegybanki
információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás módjáról
és határidejérõl szóló 19/2010. (XII. 10.) MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) Az 5. § (2) bekezdés szerinti, a 2012. január 1-jétõl 2012. június 30-áig terjedõ tárgyidõszakra vonatkozó
adatszolgáltatásokat a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók
körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 19/2010. (XII. 10.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt
táblázat 79–81. sorában meghatározott P38, P39 és P40 azonosító kódú adatszolgáltatások tábláinak és kitöltési
elõírásainak alkalmazásával kell teljesíteni.

7. §

(1) Hatályát veszti a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl,
a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 19/2010. (XII. 10.) MNB rendelet.
(2) A 6. § (2) bekezdése 2012. július 14-én hatályát veszti.
(3) A 6. § (1) bekezdése 2012. október 1-jén hatályát veszti.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2011. (X. 19.) MNB rendelete
a „Liszt Ferenc” 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 – Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából – „Liszt Ferenc” megnevezéssel
50 000 forintos címletû arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2011. október. 21.

2. §

(1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm, átmérõje 22 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, alsó köriratban, egy-egy pont között
az „50000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A középmezõben, fent egy felnyitott zongorafedél ábrázolása
látható, balra a vízszintesen elhelyezett „BP.” verdejellel, jobbra a szintén vízszintesen elhelyezett „2011” verési
évszámmal. A zongorafedél ábrázolása alatt a Rákóczi-induló kottája részletének ábrázolása látható, alatta a „Rakoczy
Marsch ,” felirat olvasható, Liszt Ferenc kézírása szerinti formában. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Liszt Ferenc fiatalkori portréja látható. A portrétól jobbra, egymás alatti
vízszintes sorokban Liszt Ferenc aláírása és az „1811–1886” felirat olvasható. A portrétól balra Soltra E. Tamás
tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 5000 darab készíthetõ, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §

Ez a rendelet 2011. október 21-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 15/2011. (X. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet a 15/2011. (X. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2011. (X. 19.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „Liszt Ferenc” 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 – Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából – „Liszt Ferenc” megnevezéssel
50 000 forintos címletû, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2011. október. 21.

2. §

(1) Az emlékérme a „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról szóló 15/2011. (X. 19.) MNB rendelettel kibocsátott
emlékérme kétszeres súlyú, ún. piefort változata, szélfelirattal ellátva.
(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérõje 22 mm.
(3) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, alsó köriratban, egy-egy pont között
az „50000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A középmezõben, fent egy felnyitott zongorafedél ábrázolása
látható, balra a vízszintesen elhelyezett „BP.” verdejellel, jobbra a szintén vízszintesen elhelyezett „2011” verési
évszámmal. A zongorafedél ábrázolása alatt a Rákóczi-induló kottája részletének ábrázolása látható, alatta a „Rakoczy
Marsch” felirat olvasható, Liszt Ferenc kézírása szerinti formában. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(4) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Liszt Ferenc fiatalkori portréja látható. A portrétól jobbra, egymás alatti
vízszintes sorokban Liszt Ferenc aláírása és az „1811–1886” felirat olvasható. A portrétól balra Soltra E. Tamás
tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az emlékérme szélén a „MAGYAR HAZÁMNAK HÛ FIA: LISZT FERENC” szélfelirat olvasható, amelyet egy díszítõ
motívum zár le.

3. §

Az emlékérmébõl 1500 darab készíthetõ, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §

Ez a rendelet 2011. október 21-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 16/2011. (X. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 16/2011. (X. 19.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelete
az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségérõl*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 180. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott,
az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítókra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 117. számában találhatóak.

14. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5239

2. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és
a Felügyelet részére megküldeni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott
elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész
3. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai
rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától
számított öt évig kell megõrizni.

4. §

Az adatszolgáltató
a) az I–III. negyedévrõl szóló negyedéves jelentést a tárgynegyedévet követõ hónap 15. munkanapjáig,
a IV. negyedévrõl szóló negyedéves jelentést a tárgyévet követõ év január 31-ig,
b)

az éves jelentést a tárgyévet követõ év május 31-ig,

c)

a konszolidált éves beszámolót a 49KM Összevont (konszolidált) mérleg és a 49KE Összevont (konszolidált)
eredménykimutatás táblák kitöltésével is teljesíti, melyet a mérleg fordulónapját követõ 180 napon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
5. §

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelete
a biztosítók kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási termékére vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségérõl*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási terméket terjesztõ biztosítókra (a továbbiakban:
adatszolgáltató) terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.

2. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és
a Felügyelet részére megküldeni.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 117. számában találhatóak.
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(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott
elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész
3. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai
rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától
számított öt évig kell megõrizni.

4. §
Az adatszolgáltató
a) a gépjármû-felelõsségbiztosítási terméke december 31-i évfordulóra történt átkötésekkel kapcsolatos
adatszolgáltatását az évfordulóra történt átkötést követõ év február 10. munkanapjáig,
b) a gépjármû-felelõsségbiztosítási terméke adatszolgáltatását a tárgyévet követõ év május 31-ig
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
5. §

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelete
a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségérõl*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi
vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet magyarországi fióktelepére
(a továbbiakban: fióktelep) terjed ki.
(2) A hitelintézet és a fióktelep (a továbbiakban: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést
készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.
(4) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától
a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.
(5) A fióktelep a mûködése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.

2. §

Felügyeleti jelentés: a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA)
rendszerén, illetve a Felügyelet Kihelyezett Adatküldõ Program rendszerén (a továbbiakban: KAP) keresztül letölthetõ,
a formaszabályokat is tartalmazó adatszolgáltatási táblák együttese.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 122. számában találhatóak.
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3. §

Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ tartalommal és formában,
valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére
megküldeni.

4. §

(1) Az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában,
fokozott biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a KAP
rendszeren keresztül kell teljesíteni. Ez alól kivételt képez az 1. melléklet 20ABU Kérdõív az összevont felügyelet alá
nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolójához címû jelentése, amelyet az ERA rendszeren keresztül
kell teljesíteni.
(2) Az adatszolgáltatás akkor minõsül teljesítettnek, ha a Felügyelet a KAP, illetve az ERA rendszeren keresztül, a feltöltött
küldemény jogosultsági, az elõre definiált ellenõrzõ szabályok teljesülésére vonatkozó és technikai ellenõrzésének
eredménye függvényében a beküldéstõl számított 24 órán belül, a KAP rendszerben a „feldolgozott”, az ERA
rendszerben a „publikálásra vár”, a küldeményazonosító számot is tartalmazó automatikus üzenetben értesíti
az adatszolgáltatót.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai
rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától
számított öt évig kell megõrizni.

5. §

(1) Az 1. mellékletben szereplõ, Egyedi jelentések – részvénytársaságok és szövetkezeti hitelintézetek, Egyedi jelentések –
hitelintézeti fióktelepek, Konszolidált jelentések – hitelintézetek címû összefoglaló táblák tartalmazzák
a (2)–(7) bekezdésekben felsorolt típusú felügyeleti jelentésekbe tartozó táblákat és a jelentések beküldési
gyakoriságát.
(2) Az adatszolgáltató
a)

a napi jelentést a beszámolás napját követõ 2. munkanapig,

b)

az elõkészített napi jelentést – a Felügyelet felhívása alapján – a beszámolás napját követõ munkanapon 11 óráig,

c)

a havi jelentést a beszámolás napját követõ hónap 15. munkanapjáig,

d)

a negyedéves jelentést a beszámolás napját követõ hónap 20. munkanapjáig,

e)

az évenkénti jelentést – a (4), (5) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a negyedik negyedévre vonatkozó
negyedéves jelentéssel együtt,

f)

a törzsadatairól (KTA táblákban szereplõ adatok) szóló jelentést elsõ alkalommal a Felügyelet által kiadott
tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül, azt követõen
a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ éves jelentést – a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel
egyidejûleg – a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, az idõközi változások miatti
törzsadat-jelentést (kivétel az 1. melléklet szerinti KTAHE4 jelentés) a változást követõ 15 munkanapon belül,
az 1. melléklet szerinti KTAHE4 jelentést a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvényben elõírt határidõn belül,

g)

a pénzügyi közvetítõk bejelentésére vonatkozó jelentést a változást követõ 5 munkanapon belül

elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(3) A beszámolás napja az adott idõszak utolsó munkanapja.
(4) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet az összevont alapú jelentését negyedévente
a)

a tárgynegyedévrõl a tárgynegyedév utolsó napját követõ 40 munkanapon belül,

b)

a tárgy (üzleti) évrõl – amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül – legkésõbb
a tárgyévet követõ év június 30-áig

elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(5) Az adatszolgáltatónak az éves beszámoló alapján készített auditált mérlegadatokat és eredménykimutatást
tartalmazó felügyeleti jelentéseket, valamint a cégszerû aláírással ellátott éves beszámolót a jogszabályban
meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal és jelentésekkel, az üzleti jelentést, valamint az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó határozattal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató elektronikus aláírásával,
elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követõ 15 munkanapon belül, de legkésõbb a tárgyévet követõ év
május 31-ig kell eljuttatnia a Felügyelet részére.
(6) A hitelintézetnek az évközi auditálást követõen az auditált számviteli beszámoló alapján készített felügyeleti mérleget,
eredménykimutatást a könyvvizsgálói záradékkal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató intézmény elektronikus
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aláírásával, elektronikus úton, a könyvvizsgálói jelentés dátumát követõ 15 munkanapon belül kell eljuttatnia
a Felügyelet részére.
(7) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti
változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendõ negyedéves adatszolgáltatási
jelentéssel egy idõben, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, a tárgyévre számított felügyeleti változó
díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második negyedévére vonatkozó bevallásban külön
korrekciós tételként köteles elektronikus úton eljuttatni a Felügyelet részére.
6. §

7. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet.
Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást a 2012. január 1-jével kezdõdõ vonatkozási idõszakra kell alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelete
a pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A pénzügyi vállalkozás és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe
(a továbbiakban: fióktelep), valamint a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.) hatálya alátartozó alkusz (a továbbiakban: pénzpiaci alkusz) (a továbbiakban együtt:
adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az e rendeletben meghatározott határidõn belül küldi meg a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.
(4) A pénzügyi vállalkozás és a pénzpiaci alkusz a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat
jogerõre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének
napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
(5) A fióktelep a mûködése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.

2. §

Felügyeleti jelentés: a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA)
rendszerén, illetve a Felügyelet Kihelyezett Adatküldõ Program (a továbbiakban: KAP) rendszerén keresztül letölthetõ,
a formaszabályokat is tartalmazó adatszolgáltatási táblák együttese.

3. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és formában, a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a
Felügyelet részére megküldeni.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 122. számában találhatóak.
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4. §

(1) Az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában,
fokozott biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet
KAP rendszerén keresztül kell teljesíteni. Ez alól kivételt képez a 20C kérdõív a Pénzügyi vállalkozás engedélyezési
feltételeknek való megfelelésérõl, amelyet az ERA rendszeren keresztül kell teljesíteni.
(2) Az adatszolgáltatás akkor minõsül teljesítettnek, ha a Felügyelet KAP, illetve az ERA rendszeren keresztül, a feltöltött
küldemény jogosultsági, az elõre definiált ellenõrzõ szabályok teljesülésére vonatkozó és technikai ellenõrzésének
eredménye függvényében a beküldéstõl számított 24 órán belül, a KAP rendszerben a „feldolgozott”, az ERA
rendszerben a „publikálásra vár” , a küldeményazonosító számot is tartalmazó automatikus üzenetben értesíti az
adatszolgáltatót.
(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a
számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás
esedékessége naptári évének utolsó napjától számított ötödik naptári év végéig bármikor köteles rendelkezésre
bocsátani a Felügyelet részére.

5. §

(1) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep
a) a negyedéves jelentést a beszámolás napját követõ hónap 20. munkanapjáig,
b) az évenkénti jelentést – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves
jelentéssel együtt,
c) a pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a törzsadatairól szóló jelentést elsõ alkalommal a Felügyelet által kiadott
tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül, azt követõen a
tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ éves jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel
egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, az idõközi változások miatti törzsadatjelentést
a változást követõ 15 munkanapon belül, a pénzügyi közvetítõk bejelentésére vonatkozó jelentést a változást
követõ 5 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) A beszámolás napja az adott idõszak utolsó munkanapja.
(3) A pénzpiaci alkusz a pénzügyi közvetítõk bejelentésére vonatkozó jelentést a változást követõ 5 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(4) Az adatszolgáltatónak az adatszolgáltató magyar nyelven, a beszámoló elfogadását követõ 15 munkanapon belül,
de legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31-ig kell eljuttatnia a Felügyelet részére az éves beszámoló alapján
készített auditált mérlegadatokat és eredménykimutatást tartalmazó felügyeleti jelentést, a cégszerû aláírással
ellátott éves beszámolót a könyvvizsgálói záradékkal és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal,
valamint a közgyûlési határozattal, vagy jegyzõkönyvvel, továbbá az üzleti jelentést.
(5) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti
változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendõ negyedéves adatszolgáltatási
jelentéssel egy idõben, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, a tárgyévre számított felügyeleti változó
díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön
korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.

6. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. §

Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást a 2012. január 1-jével kezdõdõ vonatkozási idõszakra kell alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelete
az egészség- és önsegélyezõ pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya az egészség- és önsegélyezõ pénztárakra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.

2. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és
a Felügyelet részére megküldeni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által
meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész
3. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres
adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megõrizni.

4. §

(1) Az adatszolgáltató
a) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap 20. munkanapjáig,
b)

az éves jelentést legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31-ig,

c)

az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ rendszeres jelentést – a második
negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg – a tárgynegyedévet követõ hónap
20. munkanapjáig, az idõközi változások miatti törzsadat jelentést a változást követõ 15 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti
változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgyévre
számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második negyedévére
vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.
5. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást az éves és a negyedéves jelentés esetében a 2012. január 1-jével kezdõdõ
vonatkozási idõszakra kell alkalmazni.
(3) A 2011. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló jelentés esetében az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2011. december 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 122. számában találhatóak.
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelete
az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió
másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes
más államban székhellyel rendelkezõ elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot
mûködtetõ intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó
adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában
vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe (a továbbiakban:
fióktelep), valamint a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény (a továbbiakban: PEKMI) (a továbbiakban
együtt: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(2) Felügyeleti jelentés: a Felügyelet Kihelyezett Adatküldõ Program rendszerén (a továbbiakban: KAP) keresztül
letölthetõ, a formaszabályokat is tartalmazó adatszolgáltatási táblák együttese.
(3) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.
(4) Az adatszolgáltató – az (5) és (6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – a Felügyelet által kiadott tevékenységi
engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat
jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
(5) A PEKMI e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató jogállásának megszûnéséig köteles az
e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
(6) A fióktelep a mûködése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.

2. §

Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ tartalommal és formában,
a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint, a titokvédelmi rendelkezések megtartásával köteles
elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott
elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban:
elektronikus úton) teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet
2. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltató biztosítja, hogy a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és
a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk a (4) bekezdésben meghatározott õrzési
idõtartam alatt mindenkor, ellenõrizhetõ módon rendelkezésre álljanak.
(4) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai
rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától
számított öt évig kell megõrizni.

4. §

(1) Az 1. melléklet Összefoglaló táblája tartalmazza a (2)–(6) bekezdésekben felsorolt típusú felügyeleti jelentésekbe
tartozó táblákat és a jelentések beküldési gyakoriságát.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 122. számában találhatóak.
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(2) Az adatszolgáltató
a) az elõkészített napi jelentést – a Felügyelet felhívása alapján – a tárgynapot követõ 3. munkanap 11 óráig,
b) a hónap utolsó munkanapjára vonatkozó napi jelentést a tárgynapot követõ 5. munkanapig,
c) a negyedéves jelentést a beszámolás napját követõ hónap 20. munkanapjáig,
d) a törzsadatairól szóló jelentés esetében
da) elsõ alkalommal – a PEKMI és a fióktelep kivételével – a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl
szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül,
db) azt követõen a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ éves jelentést a második negyedévre vonatkozó
negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,
dc) a törzsadatban történt idõközi változást pedig a változást követõ 15 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(3) A fióktelep a törzsadatairól szóló jelentést elsõ alkalommal a mûködésének megkezdésétõl számított 15 munkanapon
belül köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(4) Az adatszolgáltató – a PEKMI kivételével – a könyvvizsgáló által hitelesített, az adatszolgáltató arra jogosult
döntéshozó szerve által elfogadott éves beszámoló alapján készített éves auditált jelentést magyar nyelven,
elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követõ 15 munkanapon belül, de legkésõbb a tárgyévet követõ év május
31-ig kötelesek a Felügyelet részére megküldeni.
(5) Az éves auditált jelentéssel egy idõben, a (4) bekezdésben meghatározott módon
a) a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a cégszerû aláírással ellátott éves
beszámolót a jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal, az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó határozattal, a közgyûlési határozattal vagy jegyzõkönyvvel együtt, valamint az üzleti
jelentést,
b) a fióktelep az a) pontban felsorolt dokumentumokat az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
kivételével
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(6) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a pénzforgalmi intézmény
a) a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig,
b) a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendõ negyedéves
adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,
c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második
negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.
5. §

(1) Az adatszolgáltató a 4. § (2) bekezdésben felsorolt, a rendelet 1. mellékletében meghatározott jelentéseket,
a megjelölt rendszeresség figyelembevételével köteles a Felügyelet részére teljesíteni a (2) és (3) bekezdésekben
foglalt kivételekkel.
(2) A PEKMI és a fióktelep adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az 1. melléklet 84A Elektronikuspénz-kibocsátó
intézmény, pénzforgalmi intézmény – Szavatoló tõke számítása és 84B Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
pénzforgalmi intézmény – Tõkekövetelményének számítása és teljesítés címû táblákra. A fióktelep adatszolgáltatási
kötelezettsége nem terjed ki továbbá az 1. melléklet 83NA, 83ENA és 83NB, az ügyfélpénzek kezelésére vonatkozó
táblákra sem.
(3) A PEKMI a 83PNA tábla benyújtásával teljesíti az ügyfélpénzek védelmének ellenõrzését célzó adatszolgáltatási
kötelezettséget.

6. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzforgalmi intézmény magyarországi
fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 4/2011. (III. 16.) PSZÁF
rendelet.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelete
a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségérõl*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a biztosítókra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi, analitikus és
egyéb nyilvántartások képezik.

2. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és
a Felügyelet részére megküldeni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott
elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész
3. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai
rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától
számított öt évig kell megõrizni.

4. §

(1) Az adatszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltak kivételével
a) az elsõ, második és harmadik negyedévrõl szóló negyedéves jelentést a tárgynegyedévet követõ hónap
15. munkanapjáig, a negyedik negyedévrõl szóló negyedéves jelentést a tárgyévet követõ év január 31-éig,
b)

az éves jelentést a tárgyévet követõ év május 31-éig,

c)

a törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotnak megfelelõ rendszeres jelentést a második negyedévre
vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 15. munkanapjáig, az idõközi
változások miatti törzsadatjelentést a változást követõ 15 munkanapon belül,

d)

a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj
számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgyévre
számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második
negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként –
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 126. § (4) bekezdés b) pontjában és
a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ adatszolgáltató a törzsadatairól szóló, tárgyév
április 30-i állapotnak megfelelõ rendszeres jelentést az éves jelentéssel egyidejûleg, az idõközi változások miatti
törzsadatjelentést a változást követõ 15 munkanapon belül köteles a Felügyelet részére megküldeni.
5. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A biztosítók 2011. évre vonatkozó, 2012-ben esedékes adatszolgáltatását a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának
rendjérõl és tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet elõírásai szerint kell teljesíteni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 126. számában találhatóak.
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A Kormány 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozata
az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer mûködéséhez szükséges intézkedésekrõl
1. A Kormány elrendeli, hogy a nemzetgazdasági miniszter – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bevonásával – haladéktalanul tegye lehetõvé a pénzforgalmi
szolgáltatóknak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) történõ minél gyorsabb
csatlakozását.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. A Kormány elrendeli, hogy készüljön átfogó hatásvizsgálat az elektronikus fizetés bevezetésének lehetõségérõl
valamennyi ágazatba tartozó – hatósági vagy nem hatósági – ügyintézés, valamint elektronikus közszolgáltatás
vonatkozásában. A hatásvizsgálat tárja fel, hogy az EFER igénybevételével teljesíthetõ fizetés milyen ügytípusok,
illetve fizetési összeghatárok esetében indokolt, összevetve az EFER igénybevételével, illetve az EFER igénybevétele
nélküli fizetések felmerülõ költségeit, figyelembe véve a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek
csökkentésével kapcsolatos kormányzati vállalásokat.
Felelõs:
valamennyi miniszter
Határidõ:
2012. január 31.
3. A 2. pont szerinti hatásvizsgálatok értékelése alapján a nemzetgazdasági miniszter a közigazgatási és igazságügyi
miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére a vizsgálat eredményérõl.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. február 29.
4. A 3. pont szerinti jelentésben foglaltakkal összhangban a jelentésben tett megállapításokban érintett miniszterek
tegyék meg a szükséges lépéseket az ügyintézést biztosító szervezetek EFER-hez történõ csatlakozása érdekében,
ide értve az ágazati jogszabályok felülvizsgálatát is.
Felelõs:
a jelentésben tett megállapításokban érintett miniszterek
Határidõ:
2012. május 1.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Állami Számvevõszék elnöke irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata
Az Állami Számvevõszék alapító okirata
(a 3. számú módosítással együtt, egységes szerkezetben)
Preambulum
Az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény által alapított és az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Ász tv.) alapján mûködõ Állami Számvevõszék alapító okiratát az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet
elõírásaira tekintettel a következõk szerint állapítom meg:
Az alapító szerv megnevezése: a Magyar Köztársaság Országgyûlése
A költségvetési szerv megnevezése: Állami Számvevõszék
A költségvetési szerv rövidített elnevezése: ÁSZ
Idegen nyelvû elnevezései:
a) angol megnevezése: State Audit Office of Hungary
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német megnevezése: Ungarischer Staatsrechnungshof

c)

francia megnevezése: Bureau National D’Audit de la Hongrie
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d) orosz megnevezése: ERëH>"b A":"H" %,>(,DF86 C,FB$:484
Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Postafiók 54.
Vezetõje (a fejezetet irányító szerv vezetõje): az Állami Számvevõszék elnöke
A költségvetési szerv által irányított költségvetési szerv neve és székhelye:
Állami Számvevõszék Kutató Intézete 1052 Budapest, Bécsi u. 5. III. em. (a továbbiakban: ÁSZKUT)

Közfeladata
1. §

Az ÁSZ közfeladata – az Országgyûlés legfõbb pénzügyi és gazdasági ellenõrzõ szerveként – a közpénzekkel, az állami
és önkormányzati vagyonnal való felelõs gazdálkodás ellenõrzése a vonatkozó törvényekben meghatározottak
szerint.

Alaptevékenysége
2. §

(1) A szakfeladat száma és megnevezése: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége.
Államháztartási szakágazati besorolása: 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége.
(2) Az 1. §-ban megjelölt közfeladata teljesítése során alaptevékenysége keretében az ÁSZ a következõ feladatokat látja el:
a)

ellenõrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében a központi költségvetési javaslat (pótköltségvetési
javaslat) megalapozottságát, a bevételi elõirányzatok teljesíthetõségét, az állami kötelezettségvállalással járó
beruházási elõirányzatok felhasználásának törvényességét és célszerûségét,

b)

az államháztartás gazdálkodásának ellenõrzése keretében ellenõrzi a központi költségvetés szerkezeti rendjébe
tartozó fejezetek mûködését, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és az elkülönített állami pénzalapoknak
a felhasználását, valamint a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok, továbbá ezek társulásai
gazdálkodását,

c)

az államháztartásból származó források felhasználásának keretében ellenõrzi a központi költségvetésbõl
gazdálkodó szervezeteket (intézményeket), valamint az államháztartásból nyújtott támogatás vagy az
államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását a helyi önkormányzatoknál, az
országos és helyi kisebbségi önkormányzatoknál, a közalapítványoknál (ide értve a közalapítvány által alapított
gazdasági társaságot is), a köztestületeknél, a közhasznú szervezeteknél, a gazdálkodó szervezeteknél, a
társadalmi szervezeteknél, az alapítványoknál és az egyéb kedvezményezett szervezeteknél. Amennyiben a
kedvezményezett szervezet az államháztartásból támogatásban – ide nem értve a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése alapján történõ átutalását – vagy ingyenes vagyonjuttatásban
részesül, gazdálkodási tevékenységének egésze ellenõrizhetõ,

d)

a nemzeti vagyon kezelésének ellenõrzése keretében
da) ellenõrzi az államháztartás körébe tartozó vagyon kezelését, a vagyonnal való gazdálkodást, az állami
tulajdonban (résztulajdonban) vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek
vagyonérték-megõrzõ és vagyongyarapító tevékenységét, az államháztartás körébe tartozó vagyon
elidegenítésére, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok betartását,
db) ellenõrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévõ gazdálkodó szervezetek
vagyongazdálkodását,

e)

a c)–d) pont szerinti ellenõrzési feladataival összefüggésben – ellenõrizheti az államháztartás alrendszereibõl
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintõ szerzõdéseket a
megrendelõnél (vagyonkezelõnél), a megrendelõ (vagyonkezelõ) nevében vagy képviseletében eljáró
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerzõdõ feleknél, akik, illetve amelyek a szerzõdés
teljesítéséért felelõsek, továbbá a szerzõdés teljesítésében közremûködõknél,

f)

ellenõrzése során értékeli az államháztartás számviteli rendjének betartását, az államháztartás belsõ
kontrollrendszerének mûködését,
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ellenõrzi a központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást. A központi költségvetés
végrehajtásának ellenõrzése keretében az Állami Számvevõszék ellenõrzése kiterjed
ga) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról készített zárszámadásra és a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a pénzügyi beszámolójára,
gb) az elkülönített állami pénzalapok költségvetésének végrehajtásról készített zárszámadásra,

h)

ellenõrzi az állami adóhatóság és a helyi önkormányzatok adóztatási és egyéb bevételszerzõ tevékenységét,
valamint a vámhatóság tevékenységét,

i)

ellenõrzi a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben foglaltak alapján
folytatott, az alapvetõ feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. E körben az Állami Számvevõszék azt
ellenõrzi, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jogszabályoknak, az alapszabályának és a közgyûlése határozatának
megfelelõen mûködik-e,

j)

törvény rendelkezéseinek megfelelõen törvényességi szempontok szerint ellenõrzi
ja) a pártok gazdálkodását,
jb) a pártok országgyûlési képviselõcsoportjai számára az Országgyûlés által folyósított hozzájárulás
felhasználását,
jc) az egyházak részére, továbbá az általuk fenntartott, illetve mûködtetett intézmények és szervezetek részére az
államháztartásból juttatott normatív és meghatározott célra biztosított támogatás felhasználását,
jd) a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális mûködési költségkeret felhasználására vonatkozó adatait,

k)

törvény az ellenõrzést szabályszerûségi szempontok vizsgálatára korlátozhatja,

l)

a NATO, az Európai Unió, illetve olyan nemzetközi szervezet felkérésére, amelynek Magyarország tagja, továbbá
az Országgyûlés vagy a Kormány által vállalt nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettség teljesítésére – díjazás
ellenében is – ellenõrzést folytathat, ügykörébe tartozó szakértõi tevékenységet végezhet belföldön és külföldön.
Az Állami Számvevõszék ellenõrzési tervének teljesítését e bekezdésben meghatározott tevékenysége nem
veszélyeztetheti.

Vállalkozási tevékenysége
3. §

Az ÁSZ vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Gazdálkodási besorolása, illetékessége
4. §

Az ÁSZ a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezet, önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerv, melynek illetékessége Magyarország területére terjed ki.

Alapítói, irányítási jogok gyakorlása
5. §

(1) A Magyar Köztársaság Országgyûlése (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.) mint alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv gyakorolja a következõ irányítási jogokat:
a)

az ÁSZ alapítása, átalakítása, megszüntetése,

b)

az ÁSZ vezetõjének megválasztása, felmentése, kizárása, összeférhetetlenség megállapítása,

c)

az ÁSZ gazdálkodásának – az Országgyûlés elnöke által közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, megbízott –
független és költségvetési minõsítésû könyvvizsgáló által történõ ellenõrzése,

d)

az ÁSZ ellenõrzés lefolytatására, jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,

e)

jogszabályban meghatározott esetekben az ÁSZ döntéseinek elõzetes vagy utólagos jóváhagyása,

f)

egyedi utasítás adása feladat elvégzésére, mulasztás pótlására.
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(2) Az Állami Számvevõszék elnöke (székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) gyakorolja az alábbi irányítási
jogokat:
a) az alapító okirat kiadása, módosítása,
b) az ÁSZ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása, kiadása,
c) az ÁSZ vezetõinek, gazdasági vezetõjének és számvevõinek kinevezése, felmentése, díjazásának megállapítása, a
vezetõi kinevezés visszavonása,
d) a fejezetet irányító szervnek – külön törvényben meghatározott – a fejezet mûködésével és gazdálkodásával
kapcsolatos jogainak gyakorlása,
e) az ÁSZKUT jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezése,
f) jogszabályban meghatározott esetekben az ÁSZKUT döntéseinek elõzetes vagy utólagos jóváhagyása,
g) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére, mulasztás pótlására.
(3) Az elnök akadályoztatása esetén az irányítási jogokat az elnök által szabályozott jogkörben az alelnök gyakorolja.

Vezetõjének és helyettesének kinevezési rendje
6. §

(1) Az Országgyûlés a képviselõk körébõl nyolctagú jelölõbizottságot hoz létre, amely javaslatot tesz azokra a
személyekre, akik az ÁSZ elnökévé választhatók. Az ÁSZ elnökének javasolt személyt az Országgyûlés számvevõszéki
ügyekért felelõs bizottsága hallgatja meg. Az ÁSZ elnökét az Országgyûlés 12 évre választja, megbízása lejártával
újraválasztható. Ha újraválasztására nem kerül sor, az Állami Számvevõszék elnöke megbízatásának lejárta után
mindaddig hivatalában marad, amíg az Országgyûlés az Állami Számvevõszék új elnökét meg nem választja.
(2) Az ÁSZ alelnökét az elnök nevezi ki tizenkét évre. Az ÁSZ a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 32/C. § (3) bekezdése és az ÁSZ-ról szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 8. §-a alapján megválasztott és a
2012. január 1-jén hivatalban lévõ alelnökére megbízatásának megszûnéséig az elnökre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni azzal, hogy azok alkalmazásában az ÁSZ elnökén az ÁSZ alelnökét kell érteni.

Foglalkoztatási jogviszonyok
7. §

Az Ász tv.-ben nem szabályozott kérdésekben az Állami Számvevõszék vezetõinek, számvevõinek és köztisztviselõinek
jogviszonyára a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit, a többi alkalmazott
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

Záró rendelkezések
8. §

(1) Jelen alapító okirat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az alapító okirat 6. § (2) bekezdése – az Ász tv. 34. § (2) bekezdése alapján – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az A-71-4/2009. szám alatt 2009. május 27-én, a
2. számú módosítással együtt, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat.
Budapest, 2011. augusztus 22.

A-119-004/2011.
Domokos László s. k.,
elnök
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
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. október 12-én – a felszámolók névjegyzékében
95. sorszám alatt nyilvántartott 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg.: 01-09-960287) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Kökényesi Róbert
Lakóhely: 1138 Budapest, Viza utca 5. 5. em. 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. október 26-án – a felszámolók névjegyzékében
4. sorszám alatt nyilvántartott AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046981) adataiban
az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
Cégjegyzékszám: 01-10-046981
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ
Horváth Tibor
Lakcím: 9026 Gyõr, Báthory u. 9/B
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. október 27-én – a felszámolók névjegyzékében 89. sorszám alatt
nyilvántartott DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 06-09-001253) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ
dr. Tombácz Tamás
Lakóhely: 6772 Deszk, József Attila u. 32.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. szeptember 28-án – a felszámolók névjegyzékében 64. sorszám
alatt nyilvántartott PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
01-10-044933) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Urszuj Ágnes
Lakóhely: 1196 Budapest, Petõfi utca 148.
***

14. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5253

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. október 26. napján – a felszámolók névjegyzékében 94. sorszám
alatt nyilvántartott PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 15-09-070938) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
Fióktelep: 6044 Kecskemét, Miklós Gyula u. 23.
Bejegyezve:
Fióktelep: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 212.
Fióktelep: 6722 Szeged, Jósika utca 1. 1. em. 9.

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésének szervezésére
és lebonyolítására jelentkezõ szervezetek akkreditációs eljárásáról, valamint
a könyvviteli szolgáltatást végzõk 2012. évi szakmai továbbképzésének témaköreirõl
A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §
(3) bekezdésében, valamint 10/C. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a nemzetgazdasági miniszter a következõket teszi közzé.
1. A Rendelet 10. § (4) bekezdése szerint a könyvviteli szolgáltatást végzõknek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 152. § (1) bekezdésében elõírt továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából az olyan továbbképzõ
szervezet által folytatott képzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet megfelel a Rendelet 10/A. §-ában meghatározott
akkreditációs feltételeknek.
2. Jelen közlemény célja a Rendelet 10. §-ával összhangban, hogy felhívja a figyelmet a kapcsolódó eljárás szabályaira annak
érdekében, hogy olyan felnõttképzést folytató szervezetek kerüljenek akkreditálásra, amelyek határozatlan idõre jogosultságot
kapnak a Szt. 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzés lebonyolítására minden év április 1-jétõl december 31-ig tartó
továbbképzési évben (a továbbiakban: akkreditációval rendelkezõ szervezet).
3. Az akkreditációval rendelkezõ szervezet feladata e közlemény melléklete szerinti tematika témaköreinek megfelelõen a
nemzetgazdasági miniszter által nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végzõk 16 órás, legfeljebb 40 fõs csoportokban
történõ továbbképzésének megszervezése és lebonyolítása.
4. A Rendelet szerinti akkreditációs eljárást kezdeményezõ szervezetre, az akkreditációs kérelem tartalmi követelményeire,
mellékleteire vonatkozó feltételeket a Rendelet 10/A. §-a tartalmazza.
A Rendeletben elõírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl számított 8 napig van
lehetõség.
Az akkreditációs eljárás igazgatási szolgáltatási díja 50 000 Ft, amelyet a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételéért, a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképzõ
szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló
39/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. §-ában elõírt módon, az akkreditációs eljárás megkezdése elõtt kell megfizetni a
10032000-01460658-00000000 számú, Nemzetgazdasági Minisztérium elnevezésû számlára.
5. Az akkreditációval rendelkezõ szervezetek névsorát a nemzetgazdasági miniszter a Hivatalos Értesítõben, a Nemzetgazdasági
Közlönyben, valamint a kormányzati portálon, közleményben az akkreditációs eljárást követõ év január 31-éig teszi közzé.
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6. Az akkreditációval rendelkezõ szervezet szakmai továbbképzéssel összefüggõ kötelezettségeit a Rendelet 10/B. §-a
tartalmazza.
7. A nemzetgazdasági miniszter a szakmai továbbképzés Rendeletben elõírtak szerinti megvalósítását folyamatosan ellenõrzi.
Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az akkreditációval rendelkezõ szervezet, illetve a továbbképzés a
Rendeletben elõírt feltételeknek nem felel meg, a nemzetgazdasági miniszter a továbbképzés szervezésére való jogosultságot
visszavonja. E szervezeteknek az akkreditáció nem adható újra a jogosultság visszavonásától számított 2 éven belül. A jogosultság
visszavonásának tényét a nemzetgazdasági miniszter a Hivatalos Értesítõben, a Nemzetgazdasági Közlönyben, valamint a
kormányzati portálon közzéteszi.
8. Az akkreditációs kérelem benyújtásának határideje 2011. évben: 2011. november 30.
Postacím: Nemzetgazdasági Minisztérium, 1369 Budapest, Pf. 481.
Az akkreditációs eljárásról felvilágosítást ad: dr. Csoszánszky Zoltán, Tel.: 06/1/795-18-62

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a 2/1995. (II. 22.) PM rendeletben, valamint a 20/1998. (VII. 22.) PM rendeletben elõírt szakmai
és vizsgakövetelmények alapján lebonyolításra kerülõ 2012. évi szakmai vizsgákról
Szakképesítés
1. tantárgy
2. tantárgy
3. tantárgy
4. tantárgy

I.

II.

III.

52 3432 03 Vállalkozási ügyintézõ

I.

II.

III.

II. 1.
8 óra
II. 1.
10 óra
II. 2.
8. óra
II. 2.
11. 30. óra

V. 15.
8 óra
V. 15.
10 óra
V. 16.
8. óra
V. 16.
11. 30. óra

X. 2.
8 óra
X. 2.
10 óra
X. 3.
8. óra
X. 3.
11. 30. óra

Vállalkozásgazdálkodási ism. (45’)

II. 1.
8 óra
II. 1.
9. óra
II. 1.
10. óra
II. 1.
11. óra
II. 2.
8 óra

V. 15.
8 óra
V. 15.
9. óra
V. 15.
10. óra
V. 15.
11. óra
V. 16.
8 óra

X. 2.
8 óra
X. 2.
9. óra
X. 2.
10. óra
X. 2.
11. óra
X. 3.
8 óra

I.
II. 07.
8 óra
II. 08.
8 óra
II. 09.
8 óra

II.
V. 15.
8 óra
V. 16.
8 óra
V. 17.
8 óra

III.
X. 02.
8 óra
X. 03.
8 óra
X. 04.
8 óra

5. tantárgy

51 3433 01 Vámkezelõ
Vámjog és vámeljárás (180’)

2. tantárgy

Kereskedelmi Vámtarifa és áruism.
(180’)

I.
II. 07.
8 óra
II. 08.
8 óra

II.
V.15.
8 óra
V. 16.
8 óra

III.
X. 02.
8 óra
X. 03.
8 óra

3. tantárgy

1. tantárgy
2. tantárgy

Munkaerõ-gazdálkodási és társadalombiztosítási
ism. (45’)
Könyvvezetés és beszámolókészítés (45’)
Üzleti terv készítés és statisztikai módszerek (180’)

Szakképesítés
1. tantárgy

Szakképesítés

Pénzügyi és vállalkozás- finanszírozási ism. (45’)

54 3433 04 Vámügyintézõ
Vámjog és vámeljárás (180’)
Kereskedelmi Vámtarifa és áruism. (180’)
Idegen nyelv (vámszakmai) (120’)

52 3440 01 Banki ügyintézõ/
banki-befektetési termékért.
Jogi alapism. (75’)
A banki és befektetési piac
intézményei, termékei, ügyletei és jogi
háttere (75’)

I.

II.

III.

52 3433 04 Jövedéki ügyintézõ

I.

II.

III.

II. 14.
10 óra
II. 14.
11 óra 30’

IV.24.
10 óra
IV.24.
11 óra 30’

X. 09.
10 óra
X. 09.
11 óra 30’

Jövedéki ism. (180’)

II. 07.
10 óra
II. 07.
13 óra 30

V.15.
10 óra
V.15.

X. 02.
10 óra
X.02.
13 óra 30’

Adóismeretek (120’)

Közigazgatási hatósági elj. ism.(120’)
Keresk. Vámtarifa és áruismeret (120’)

II.08.
10 óra
II.08.
12 óra 30

13 óra 30 ‘
V.16.
10 óra
V.16.
12 óra 30’
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52 3432 04 Pénzügyi-számviteli
ügyintézõ
Vállalkozásga
zdálkodási ism. (90’)
Pénzügyi és vállalkozás- finanszírozási
ism. (180’)
Könyvvezetés és beszámolókészítés
(180’)
Számítástechnikai és adatfeldolgozási
ism.(90’)

X.03.
10 óra
X.03.
12 óra 30’
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2. tantárgy
3. tantárgy

Szakképesítés

52 3440 02 Biztosítási ügyintézõ
Biztosításelmélet és
üzemgazdaságtani ism. (90’)
Pénzügy- és biztosítás matematikai
ism. (90’)
Komplex (Ágazati biztosítástani,
biztosítási, számviteli, szám. tech.
ism.) (180’)

1. tantárgy

52 3440 03 Jogvédelmi
biztosításközvetítõ
Jogvédelmi ism.(45’)

2. tantárgy

Ágazati biztosítástan I. (45’)

II.
–

III.
–

–

–

–

–

–

–

I.

II.

III.

II. 14.
10. óra
III. 01.
10. óra

–

–

–

–

52 3440 03 Biztosítás közvetítõ
Biztosításelmélet és üzemgazdaságtani ism.
(90’)
Pénzügy- és biztosítás matematikai ism. (90’)

I.
–

II.
–

III.
–

–

–

–

Komplex (Ágazati biztosítástani, szám. tech.
ism., marketing és üzleti kommunikáció)(180’)

–

–

–

52 3440 03 Függõ biztosításközvetítõ

I.

II.

III.

Ágazati biztosítástan I. (45’)

III. 1.
10. óra
III. 1.
11. óra
III. 20.
10. óra
III. 29.
10. óra

–

–

–

–

–

–

–

–

3. tantárgy

Ágazati biztosítástan II.

4. tantárgy

Biztosításelmélet és üzemgazdaságtani ismeretek
(90’)

5. tantárgy

Komplex I. (120’)

Szakképesítés

52 3440 03 Független
biztosításközvetítõ

I.

II.

III.

1. tantárgy
2. tantárgy

Ágazati biztosítástan I. (45’)

–

–

3. tantárgy

Ágazati biztosítástan II. (45’)

–

–

4. tantárgy

Biztosításelmélet és üzemgazdasági
ismeretek (90’)

–

–

5. tantárgy

Komplex I. (120’)

–

–

6. tantárgy

Komplex II. (60’)

III. 01.
10. óra
III. 01.
11. óra
III. 20.
10. óra
III. 29.
10. óra
III. 29.
12. 30. óra

–

–
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I.
–

5256

Szakképesítés
1. tantárgy

14. szám

71 3437 01 Adótanácsadó

1. tantárgy

Adótan I. (180’)

2. tantárgy

Adótan II. (180’)

3. tantárgy

Adótan III. (180’)

Adótan (szaknak megfelelõen) (300’)

4. tantárgy

Adótan IV. (120’)

Nemzetközi adózás (nemzetközi adózás szak
kivételével) (180’)

5. tantárgy

Számvitel (180’)

6. tantárgy

Adótervezés (180’)

Adótervezés (240’)

6. tantágy

Adótervezés (180’)

Adótervezés (240’)

1. tantárgy

54 3436 03 Mérlegképes könyvelõ
(vállalkozási)
Gazdasági és vezetési ism. (180’)

2. tantárgy

Pénzügyi ism. (180’)

3. tantárgy

Számvitel és elemzés (300’)

4. tantárgy

Számvitelszervezés (180’)

5. tantárgy

Ellenõrzés (300’)

Szakképesítés

I.

II.

III.

II. 16.
10 óra
III. 01.
10 óra
III. 14.
10 óra
III. 29.
10 óra
IV. 05.
10 óra

IV. 26.
10 óra
V. 10.
10 óra
V. 24.
10 óra
VI. 07.
10 óra
VI. 21.
10 óra

IX. 27.
10 óra
X. 11.
10 óra
X. 25.
10 óra
XI. 08.
10 óra
XI. 22.
10 óra

1. tantárgy

54 3441 02
Biztosítási tanácsadó
Biztosításmatematika (60’)

54 3436 05
Pénzügyi tanácsadó
Számvitel, elemzés (120’)

2. tantárgy

Általános biztosítástan (60’)

Pénzügy (300’)

3. tantárgy

Ágazati biztosítástan (60’)

4. tantárgy

Biztosítási üzemtan (60’)

5. tantárgy

Biztosítási számvitel,
kontrolling és tervezés (60’)

I.

II.

III.

III. 14.
10 óra
II. 28.
10 óra
II. 21.
10 óra
III. 06.
10 óra
II. 07.
10 óra
III. 22.
10 óra
III. 21.
10 óra

V. 22.
10 óra
V. 15.
10 óra
V. 29.
10 óra
VI. 05.
10 óra
V. 08.
10 óra
VI. 15.
10 óra
VI. 13.
10 óra

X. 30 10
óra
X. 16. 10
óra
X. 23. 10
óra
XI. 6.
10 óra
X. 02. 10
óra
XI. 22. 10
óra
XI. 13. 10
óra

54 3436 04 Pénzügyi-számviteli
szakellenõr
Az ellenõrzés általános
módszertana (120’)
Pénzügyi folyamatok ellenõrzése
(120’)
Számviteli folyamatok elemzése és
ellenõrzése (szakosodás szerint)
(180’)
Szakellenõrzés (szakosodás szerint)
(240’)
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Szakképesítés

71 3437 04
Okleveles adószakértõ

14. szám

Szakképesítés

71 3437 03
Okleveles pénzügyi revizor
Az ellenõrzés rendszere és ált.
módszertana (120’)
Pénzügyi folyamatok ellenõrzése
(120’)
Számviteli folyamatok elemzése és
ellenõrzése (180’)
Korszerû teljesítmény ellenõrzési
módszerek (180’)

I.

II.

III.

II. 7.
10. óra
II. 21.
10. óra
III. 1.
10. óra

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III. 8.
10. óra
III. 20.
10. óra

5257

Szakképesítés
Tantárgy

Szakképesítés
Tantárgy

55 3436 01 Pénzügyi szakügyintézõ
Számviteli feladatok ellátása (150’)

55 3436 02 Számviteli szakügyintézõ
Számvitel és elemzés (150’)

I.
II. 03.
8 óra

II.
VI. 06.
8 óra

III.
X. 05.
8 óra

55 3435 03 Projekt menedzser
asszisztens
Komplex ismeretek (180’)

55 3436 03 Vállalkozási
szakügyintézõ
Könyvvezetés és beszámoló készítés
(150’)

55 3436 05 Költségvetés gazdálkodási
szakügyintézõ
Komplex ismeretek (150’)

I.

II.

III.

II. 03.
8 óra

VI. 06.
8 óra

X. 05.
8 óra

55 3436 04 Adóigazgatási
szakügyintézõ
Adóigazgatási ismeretek (150’)

55 3441 02 Értékpapírpiaci szakértõ

I.

II.

III.

Komplex ismeretek (150’)

II. 03.
8 óra

VI. 06.
8 óra

X. 05.
8 óra

A február–márciusi vizsgaidõszakra: január 03.
a május–júniusi vizsgaidõszakra: február 28.
az október–novemberi vizsgaidõszakra: augusztus 28.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló bejelentést minden vizsgarészre vonatkozóan legalább 30 nappal a vizsga elõtt meg kell küldeni.
A bejelentõ lapokat a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakfõosztályához kell eljuttatni, a tárca honlapján közreadott címre. A vizsgák bejelentésekor kizárólag a
Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazhatók.
Az írásbeli és interaktív vizsgák feladatsorait a vizsga napját megelõzõ munkanapon 9–11 és 13–15 óra között lehet az intézmény képviselõjének vagy meghatalmazottjának átvennie a
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Iskolai rendszerû szakképzés esetén a bejelentõ lapok megküldésének határideje:

5258

Szakképesítés 55 3441 01 Banki szakügyintézõ
Tantárgy
Lakossági és kisvállalkozói
hitelezésre vonatkozó ism. (150’)

Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakfõosztályánál.
A feladatsorok megoldásai és értékelési útmutatói a vizsga napján a vizsga lezártát követõen, vagy az azt követõ munkanapon vehetõk át 9–11 és 13–15 óra között. Az ennek megfelelõen
át nem vett megoldások és értékelési útmutatók postázásra kerülnek.
A Pénzügyõr szakképesítés szakmai vizsgáira való felkészítést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szolgálati igényeire figyelemmel szervezi.
E szakképesítés vizsgaidõpontjait a képzések idõpontjára figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete kérésére a Nemzetgazdasági Minisztérium
illetékes szakfõosztálya engedélyezi.
A vizsganaptárban meghatározottól eltérõ írásbeli vagy interaktív vizsgaidõpont engedélyezését a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakfõosztályától lehet kérelmezni. Ezen
vizsgák szervezését az engedély birtokában a Pénzügyi Közlöny 5/2009. számában közzétett pénzügyminiszteri közlemény szerinti külön eljárási díj megfizetése után lehet megkezdeni.

14. szám

14. szám

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendeletben elõírt szakmai és vizsgakövetelmények alapján
lebonyolításra kerülõ 2012. évi szakmai vizsgákról
61 344 01 0000 00 00 ADÓTANÁCSADÓ
Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

Egyéb adózási feladatok

modulzáró (180’)

I. 31.

2131-06

Számviteli feladatok

modulzáró (180’)

II. 7.

2127-06

Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás

írásbeli (180’)

III. 13.

2128-06

Jövedelemadózási feladatok

írásbeli (180’)

III. 20.

2129-06

A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok

írásbeli (180’)

III. 27.

V. 3.

IX. 25.

10 óra

V. 8.

X. 2.

10 óra

V. 22.

XI. 6.

10 óra

V. 30.

XI. 20.

10 óra

VI.05.

XII. 4.

10 óra

55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZÕ
55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintézõ elágazás

Követelménymodul száma és megnevezése

2644-06

Adóigazgatási szakmai feladatok

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

II. 3.

55 344 01 0010 55 02 Költségvetés – gazdálkodási szakügyintézõ elágazás

Követelménymodul száma és megnevezése

2645-06

Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

VI. 6.

X. 5.
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2130-06

8 óra

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 3.

VI. 6.

X. 5.

8 óra

5259

5260

52 343 01 0000 00 00 BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTÕ
Követelménymodul száma és megnevezése

2036-06
2037-06

Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok
A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (75’)
írásbeli (75’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 14.
II. 14.

V. 3.
V. 3.

X. 9.
X. 9.

10 óra
11 óra 30’

54 343 01 0000 00 00 BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
Követelménymodul száma és megnevezése

Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása
Pénzpiaci ismeretek – pénzügyi tanácsadás
Befektetési jogalkalmazás
Portfólió kezelés

írásbeli (90’)
írásbeli (75’)
írásbeli (75’)
írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.
II. 21.
II. 21.
III. 6.

V. 3.
V. 3.
V. 3.
V. 8.

X. 9.
X. 9.
X. 9.
X. 16.

10 óra
12 óra
14 óra
10 óra
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1994-06
2019-06
2020-06
2021-06

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

54 343 02 0000 00 00 BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ
Követelménymodul száma és megnevezése

2029-06
2031-06
2032-06
2033-06
2034-06

Pénzügyi tanácsadás
Biztosításelmélettel és a biztosító mûködésével kapcsolatos feladatok
A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok
Biztosítási jogi feladatok
Biztosításmatematikai számítások

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (90’)
írásbeli (90’)
írásbeli (90’)
írásbeli (60’)
írásbeli (60’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.
II. 21.
II. 28.
III. 6.
III. 6.

VII. 3.
VII. 3.
VII. 10.
VII. 17.
VII. 17.

IX. 20.
IX. 20.
IX. 27.
X. 3.
X. 3.

10 óra
12 óra
10 óra
10 óra
11 óra 30’

14. szám

14. szám

52 343 02 BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ
52 343 02 0010 52 01 Független biztosításközvetítõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2022-06
2023-06
2023-06
2024-06
2026-06

Pénzügyi szolgáltatói feladatok
Biztosítástechnikai feladatok 1. vizsgafeladat
Biztosítástechnikai feladatok 2. vizsgafeladat
A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti mûködés
Többes ügynöki és független közvetítõi mûködés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (60’)
írásbeli (60’)
írásbeli (60’)
írásbeli (30’)
írásbeli (60’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

III. 6.
III. 6.
III. 6.
III. 20.
III. 20.

VI. 5.
VI. 5.
VI. 5.
VI. 19.
VI. 19.

XI. 6.
XI. 6.
XI. 6.
XI. 20.
XI. 20.

10 óra
11 óra 30’
13 óra
10 óra
11 óra

52 343 02 0010 52 02 Függõ biztosításközvetítõ elágazás

2022-06
2023-06
2023-06
2024-06

Pénzügyi szolgáltatói feladatok
Biztosítástechnikai feladatok 1. vizsgafeladat
Biztosítástechnikai feladatok 2. vizsgafeladat
A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti mûködés

írásbeli (60’)
írásbeli (60’)
írásbeli (60’)
írásbeli (30’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

III. 6.
III. 6.
III. 6.
III. 20.

VI. 5.
VI. 5.
VI. 5.
VI.19.

XI. 6.
XI. 6.
XI. 6.
XI. 20.

10 óra
11 óra 30’
13 óra
10 óra

52 343 02 0010 52 03 Jogvédelmi biztosításközvetítõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2024-06

A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti mûködés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (30’)

55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI - CIVIL SZERVEZÕ

Követelménymodul száma és megnevezése

Projekttervezés és projektmenedzsment

VI. 19.

XI. 20

10 óra

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 3.

VI. 6.

X. 5.

8 óra

5261

2004-06

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

III. 20.
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Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

5262

54 344 02 0000 00 00 MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕ
Követelménymodul száma és megnevezése

2147-06
2150-06
2148-06
2149-06
2151-06

Pénzügyi ismeretek alkalmazása
Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása
Számviteli - elemzési ismeretek alkalmazása
Adózási ismeretek alkalmazása
Ellenõrzési ismeretek alkalmazása

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
modulzáró (150’)
modulzáró (150’)
írásbeli (300’)
írásbeli (150’)
írásbeli (300’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

III. 1.
III. 8.
III. 14.
III. 29.
IV. 5.

V. 10.
V. 17.
V. 24.
VI. 7.
VI. 21.

X. 11.
X. 18.
X. 25.
XI. 8.
XI. 22.

10 óra
10 óra
10 óra
10 óra
10 óra

54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelõ ráépülés

2153-06

Számviteli, elemzési, ellenõrzési ismeretek alkalmazása
az államháztartásban

írásbeli (300’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

III.14.

V. 24.

X. 25.

10 óra

54 344 02 0001 54 02 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelõ ráépülés
Követelménymodul száma és megnevezése

2155-06

Számviteli, elemzési, ellenõrzési ismeretek alkalmazása
az egyéb szervezeteknél

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (300’)

Vizsganapok

V. 24.

Kezdés idõpontja

X. 25.
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Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

10 óra

54 344 02 0001 54 03 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelõ ráépülés
Követelménymodul száma és megnevezése

2157-06

írásbeli (300’)

Vizsganapok

V. 24.

Kezdés idõpontja

X. 25.

10 óra
14. szám

Számviteli, elemzési, ellenõrzési ismeretek alkalmazása
a pénzügyi szervezeteknél

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Követelménymodul száma és megnevezése

2004-06
2719-06

Projekttervezés és projektmenedzsment
Nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)
írásbeli (120’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 7.
II. 21.

V. 22.
VI. 5.

X. 9.
X. 23.

14. szám

54 345 04 0000 00 00 NONPROFIT MENEDZSER

10 óra
10 óra

54 345 04 0100 52 01 Nonprofit ügyintézõ részszakképesítés
Követelménymodul száma és megnevezése

Nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei

írásbeli (120’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.

VI. 5.

X. 23.

10 óra

61 344 03 OKLEVELES ADÓSZAKÉRTÕ
61 344 03 0010 61 01 Okleveles adóellenõrzési – szakértõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2125-06

Ellenõrzés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (300’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 7.

V. 8.
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2719-06

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

XI. 6.

10 óra

61 344 03 0010 61 02 Okleveles forgalmiadó – szakértõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2123-06

Forgalmi adózás éa adótervezés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (300’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 7.

V. 8.

XI. 6.

10 óra
5263

5264

61 344 03 0010 61 03 Okleveles jövedelemadó - szakértõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2124-06

Jövedelemadózás és adótervezés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (300’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.

V. 22.

XI. 20.

10 óra

61 344 03 0010 61 04 Okleveles nemzetköziadó – szakértõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2122-06

Nemzetközi adózás és adótervezés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (300’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.

V. 22.

XI. 20.

10 óra

Követelménymodul száma és megnevezése

2138-06
2139-06
2140-06
2141-06

Az ellenõrzés rendszere és összefüggései
Pénzügyi folyamatok ellenõrzése
Számviteli folyamatok elemzése és ellenõrzése
Korszerû belsõ ellenõrzési módszerek alkalmazása

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (120’)
írásbeli (180’)
írásbeli (180’)
írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.
II. 21.
II. 28.
III. 6.

V. 10.
V. 10.
V. 17.
VI. 1.

X. 11.
X. 11.
X. 18.
XI. 6.

10 óra
12 óra 30’
10 óra
10 óra

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

61 344 04 0000 00 00 OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR

54 344 01 PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENÕR
54 344 01 0010 54 01 Adózási szakellenõr elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

Az ellenõrzés általános módszertanának alkalmazása
Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
Adóellenõrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása
Adózási szakellenõrzés

írásbeli (120’)
írásbeli (120’)
írásbeli (180’)
írásbeli (210’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.
II. 21.
II. 28.
III. 6.

V. 10.
V. 10.
V. 17.
VI. 1.

X. 11.
X. 11.
X. 18.
XI. 6.

10 óra
12 óra 30’
10 óra
10 óra

14. szám

2107-06
2108-06
2111-06
2116-06

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Követelménymodul száma és megnevezése

2107-06
2108-06
2109-06
2114-06

Az ellenõrzés általános módszertanának alkalmazása
Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
Államháztartási számvitel ellenõrzése és elemzése
Államháztartási szakellenõrzés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (120’)
írásbeli (120’)
írásbeli (180’)
írásbeli (210’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.
II. 21.
II. 28.
III. 6.

V. 10.
V. 10.
V. 17.
VI. 1.

X. 11.
X. 11.
X. 18.
XI. 6.

14. szám

54 344 01 0010 54 02 Államháztartási szakellenõr elágazás

10 óra
12 óra 30’
10 óra
10 óra

54 344 01 0010 54 03 Informatikai rendszerek szakellenõr elágazás

2107-06
2108-06
2113-06
2119-06

Az ellenõrzés általános módszertanának alkalmazása
Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
Vállalkozási számvitel elemzése és ellenõrzése
Információ – technológiai rendszerek szakellenõrzése

írásbeli (120’)
írásbeli (120’)
írásbeli (180’)
írásbeli (210’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II.21.
II. 21.
II. 28.
III. 6.

V. 10.
V. 10.
V. 17.
VI. 1.

X. 11.
X. 11.
X. 18.
XI. 06.

10 óra
12 óra 30’
10 óra
10 óra

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

54 344 01 0010 54 04 Pénzügyi szervezeti szakellenõr elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2107-06
2108-06
2110-06
2115-06

Az ellenõrzés általános módszertanának alkalmazása
Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
Számviteli folyamatok elemzése és ellenõrzése a pénzügyi
szervezeteknél
Pénzügyi szervezeti szakellenõrzés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

írásbeli (120’)
írásbeli (120’)
írásbeli (180’)

II. 21.
II. 21.
II. 28.

V. 10.
V. 10.
V. 17.

X. 11.
X. 11.
X. 18.

10 ór
12 óra 30’
10 óra

írásbeli (210’)

III. 6.

VI. 1.

XI. 6.

10 óra
5265

5266

54 344 01 0010 54 05 Vállalkozási szakellenõr elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2107-06
2108-06
2113-06
2118-06

Az ellenõrzés általános módszertanának alkalmazása
Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
Vállalkozási számvitel elemzése és ellenõrzése
Vállalkozási szakellenõrzés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (120’)
írásbeli (120’)
írásbeli (180’)
írásbeli (210’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.
II. 21.
II. 28.
III. 6.

V. 10.
V. 10.
V. 17.
VI. 1.

X. 11.
X. 11.
X. 18.
XI. 6.

10 óra
12 óra 30’
10 óra
10 óra

54 344 01 0010 54 06 Vám - és jövedéki szakellenõr elágazás

2107-06
2108-06
2112-06
2117-06

Az ellenõrzés általános módszertanának alkalmazása
Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
Vámellenõrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása
Vám - és jövedéki szakellenõrzés

írásbeli (120’)
írásbeli (120’)
írásbeli (180’)
írásbeli (210’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 21.
II. 21.
II. 28.
III. 6.

52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI – SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÕ

V. 10.
V. 10.
V. 17.
VI. 1.

X. 11.
X. 11.
X. 18.
XI. 6.

10 óra
12 óra 30’
10 óra
10 óra

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Vizsgaidõszakok

Iskolai rendszerû szakképzés
Követelménymodul száma és megnevezése

1968-06
1969-06
1969-06
1970-06
1971-06

Gazdálkodási feladatok
Pénzügyi feladatok
Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és beszámolókészítés
Számítógépes programcsomag használata

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 1.
II. 1.
II. 3.
II. 2.
II. 3.

V.15.
V. 15.
V. 17.
V. 16.
V. 17.

X. 2.
X. 2.
X. 4.
X. 3.
X. 4.

8 óra
10 óra
8 óra
8 óra
10:30 óra
14. szám

Követelménymodul száma és megnevezése
1968-06
1969-06
1969-06
1970-06
1971-06

Gazdálkodási feladatok
Pénzügyi feladatok
Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és beszámolókészítés
Számítógépes programcsomag használata

14. szám

52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI – SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÕ
Iskolarendszeren kívüli szakképzés

Vizsganapok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok
II. 1.
II. 1.
II. 3.
II. 2.
II. 3.

52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI – SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÕ

V.15.
V. 15.
V. 17.
V. 16.
V. 17.

VI. 19.
VI. 19.
VI. 21.
VI. 20.
VI. 21.

8 óra
10 óra
8 óra
8 óra
10:30 óra

Vizsganapok

Iskolarendszeren kívüli szakképzés

1968-06
1969-06
1969-06
1970-06
1971-06

Gazdálkodási feladatok
Pénzügyi feladatok
Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és beszámolókészítés
Számítógépes programcsomag használata

írásbeli (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok
X. 2.
X. 2.
X. 4.
X. 3.
X. 4.

XI. 27.
XI. 27.
XI. 29.
XI. 28.
XI. 29.

8 óra
10 óra
8 óra
8 óra
10:30 óra

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

54 343 04 SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS
54 343 04 0010 54 01 Befektetéskezelési referens elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése
2008-06

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

modulzáró (75’)

II. 14.

V. 8.

X. 2.

10 óra

modulzáró (90’)
modulzáró (30’)
írásbeli (75’)
írásbeli (75’)
írásbeli (90’)
írásbeli (75’)

II. 14.
II. 14.
II. 21.
II. 21.
III. 6.
III. 6.

V. 8.
V. 8.
V. 15.
V. 15.
V. 30.
V. 30.

X. 2.
X. 2.
X. 9.
X. 9.
X. 16.
X. 16.

11 óra 30’
13 óra 30’
10 óra
11 óra 30’
10 óra
12 óra

5267

2009-06
2010-06
2012-06
2013-06
2011-06
2017-06

Gazdasági - pénzügyi környezet elemzése (a bank
gazdaságikörnyezete)
A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
Hitelügyletek megvalósítása
Pénzügyi piacok-piaci számítások
Befektetéskezelés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

5268

54 343 04 0010 54 02 Lízing referens elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2008-06

Gazdasági – pénzügyi környezet elemzése
(a bank gazdaságikörnyezete)

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
modulzáró (75’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 14.

V. 8.

X. 02.

10 óra

2009-06

A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása

modulzáró (90’)

II. 14.

V. 8.

X. 02.

11 óra 30’

2010-06

Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

modulzáró (30’)

II. 14.

V. 8.

X. 02.

13 óra 30’

2012-06

Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

írásbeli (75’)

II. 21.

V. 15.

X. 09.

10 óra

2013-06

Hitelügyletek megvalósítása

írásbeli (75’)

II. 21.

V. 15.

X. 09.

11 óra 30’

2011-06

Pénzügyi piacok-piaci számítások

írásbeli (90’)

III. 6.

V. 30.

X. 16.

10 óra

2016-06

Lízingügyletek

írásbeli (75’)

III. 6.

V. 30.

X. 16.

12 óra

Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

2008-06

Gazdasági – pénzügyi környezet elemzése
(a bank gazdaságikörnyezete)

modulzáró (75’)

II. 14.

V. 8.

X. 2.

10 óra

2009-06

A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása

modulzáró (90’)

II. 14.

V. 8.

X. 2.

11 óra 30’

2010-06

Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

modulzáró (30’)

II. 14.

V. 8.

X. 2.

13 óra 30’

2012-06

Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

írásbeli (75’)

II. 21.

V. 15.

X. 9.

10 óra

2013-06

Hitelügyletek megvalósítása

írásbeli (75’)

II. 21.

V. 15.

X. 9.

11 óra 30’

2011-06

Pénzügyi piacok-piaci számítások

írásbeli (90’)

III. 6.

V. 30.

X.16.

10 óra

2014-06

Nemzetközi pénzügyek kezelése

írásbeli (75’)

III. 6.

V. 30.

X. 16.

12 óra

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

54 343 04 0010 54 03 Nemzetközi pénzügyi referens elágazás

14. szám

Követelménymodul száma és megnevezése
2008-06
2009-06
2010-06
2012-06
2013-06
2011-06
2015-06

Gazdasági – pénzügyi környezet elemzése
(a bank gazdaságikörnyezete)
A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
Hitelügyletek megvalósítása
Pénzügyi piacok-piaci számítások
Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

modulzáró (75’)

II. 14.

V. 8.

X. 2.

10 óra

modulzáró (90’)
modulzáró (30’)
írásbeli (75’)
írásbeli (75’)
írásbeli (90’)
írásbeli (75’)

II. 14.
II. 14.
II. 21.
II. 21.
III. 6.
III. 6.

V. 8.
V. 8.
V. 15.
V. 15.
V. 30.
V. 30.

X. 2.
X. 2.
X. 9.
X. 9.
X. 16.
X. 16.

11 óra 30’
13 óra 30’
10 óra
11 óra 30’
10 óra
12 óra

Követelménymodul száma és megnevezése

2008-06
2009-06
2010-06
2012-06
2013-06
2011-06
2018-06

Gazdasági – pénzügyi környezet elemzése (a bank
gazdaságikörnyezete)
A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
Hitelügyletek megvalósítása
Pénzügyi piacok-piaci számítások
Vállalatfinanszírozás - vállalatértékelés

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
modulzáró (75’)

II. 14.

V. 8.

X. 02.

10 óra

modulzáró (90’)
modulzáró (30’)
írásbeli (75’)
írásbeli (75’)
írásbeli (90’)
írásbeli (75’)

II. 14.
II. 14.
II. 21.
II. 21.
III. 6.
III. 6.

V. 8.
V. 8.
V. 15.
V. 15.
V. 30.
V. 30.

X. 02.
X. 02.
X. 09.
X. 09.
X. 16.
X. 16.

11 óra 30’
13 óra 30’
10 óra
11 óra 30’
10 óra
12 óra

55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZÕ
55 343 01 0010 55 01 Banki szakügyintézõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

2005-06

Bankszakmával kapcsolatos feladatok

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

54 343 04 0010 54 05 Vállalatfinanszírozási és - értékelési referens elágazás

14. szám

54 343 04 0010 54 04 Személyes pénzügyi tervezési referens elágazás

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 3.

VI. 6.

X. 5.

8 óra
5269

Követelménymodul száma és megnevezése

2006-06

Értékpapír – piaci szakmai feladatok

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

II. 3.

Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok

2159-06

Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok

2004-06

Projekttervezés és projektmenedzsment

8 óra

írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 3.

VI. 6.

X. 5.

8 óra

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 3.

55 343 01 0010 55 05 Projektmenedzser - asszisztens elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

X. 5.

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintézõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

VI. 6.

VI. 6.

X 5.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2158-06

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

55 343 01 0010 55 03 Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

5270

55 343 01 0010 55 02 Értékpapírpiaci szakügyintézõ elágazás

8 óra

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 3.

VI. 6.

X. 5.

8 óra
14. szám

Követelménymodul száma és megnevezése

2007-06

Pénzügyi – vezetõi számvitel II.

Vizsgaidõszakok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (180’)

52 344 02 0000 00 00 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZÕ
A 2009 október 10. elõtt indított képzésekre vonatkozóan
Követelménymodul száma és megnevezése

Gazdálkodási feladatok
Pénzügyi feladatok
Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

1968-06
1969-06
1969-06
1972-06
1972-06
1973-06

Gazdálkodási feladatok
Pénzügyi feladatok
Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

VI. 6.

X. 5.

8 óra

Vizsgaidõszakok és vizsganapok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)
írásbeli (120’)
interaktív (60’)
írásbeli (60’)

52 344 02 0000 00 00 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZÕ
A 2009 október 10. után indított képzésekre vonatkozóan
Követelménymodul száma és megnevezése

II. 3.

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 1.
II. 1.
II. 3.
II. 2.
II. 3.
II. 2.

V. 15.
V. 15.
V. 17.
V. 16.
V. 17.
V. 16.

X. 2.
X. 2.
X. 4.
X. 3.
X. 4.
X. 3.

8 óra
10 óra
8 óra
9 óra 30’
10:30 óra
8 óra
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1968-06
1969-06
1969-06
1972-06
1972-06
1973-06

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok
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55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintézõ elágazás

Vizsgaidõszakok és vizsganapok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (90’)
írásbeli (180’)
interaktív (90’)
írásbeli (90’)
interaktív (60’)
írásbeli (60’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

II. 1.
II. 1.
II. 3.
II. 2.
II. 3.
II. 2.

V. 15.
V. 15.
V. 17.
V. 16.
V. 17.
V. 16.

X. 2.
X. 2.
X. 4.
X. 3.
X. 4.
X. 3.

8 óra
10 óra
8 óra
9 óra 30’
10:30 óra
8 óra
5271
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51 343 04 0000 00 00 VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZÕ
Követelménymodul száma és megnevezése
2099-06
2100-06
2098-06

Speciális ügyintézõi feladatok
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat
Általános ügyintézõi feladatok

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével
írásbeli (40’)
Írásbeli (35’)
írásbeli (30’)

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok
III. 6.
III. 6.
III. 6.

VI. 12.
VI. 12.
VI. 12.

X. 16.
X. 16.
X. 16.

11 óra
12 óra
12:45 óra

51 343 04 0100 51 01 Kifizetõhelyi pénztáros részszakképesítés
Követelménymodul száma és megnevezése
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat
Általános ügyintézõi feladatok

Írásbeli (35’)
írásbeli (30’)

52 343 05 VÁM - JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZÕ
52 343 05 0010 52 01 Jövedéki ügyintézõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok
III. 6.
III. 6.

VI. 12.
VI. 12.

X. 16.
X. 16.

12 óra
12:45 óra

Vizsgaidõszakok és vizsganapok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

1982-06

Áruosztályozás és áruismeret

írásbeli (60’)

II. 7.

V. 15.

X. 2.

8 óra

1977-06

Gazdasági feladatok

írásbeli (60’)

II. 7.

V. 15.

X. 2.

10 óra

1979-06

Jövedéki feladatok

írásbeli (90’)

II. 8.

V. 16.

X. 3.

8 óra

52 343 05 0010 52 02 Vámügyintézõ elágazás
Követelménymodul száma és megnevezése
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2100-06
2098-06

Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Vizsgaidõszakok és vizsganapok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

Áruosztályozás és áruismeret

írásbeli (60’)

II. 7.

V. 15.

X. 2.

8 óra

1977-06

Gazdasági feladatok

írásbeli (60’)

II. 7.

V. 15.

X. 2.

10 óra

1978-06

Vámjogi feladatok

írásbeli (90’)

II. 9.

V. 17.

X. 4.

8 óra

14. szám

1982-06

Követelménymodul száma és megnevezése

Vizsgaidõszakok és vizsganapok
Vizsgatevékenység
a vizsga
idõtartamának
megjelölésével

Kezdés
idõpontja

Vizsganapok

1982-06

Áruosztályozás és áruismeret

írásbeli (60’)

II. 7.

V. 15.

X. 2.

8 óra

1977-06

Gazdasági feladatok

írásbeli (60’)

II. 7.

V. 15.

X. 2.

10 óra

2740-06

Környezetvédelmi termékdíj feladatok

írásbeli (90’)

II. 10.

V. 18.

X. 5.

8 óra

A bejelentõ lapokat a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakfõosztályához kell eljuttatni, a tárca honlapján közreadott címre. A vizsgák bejelentésekor kizárólag a
Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazhatók.
Az írásbeli és interaktív vizsgák feladatsorait a vizsga napját megelõzõ munkanapon 9–11 és 13–15 óra között lehet az intézmény képviselõjének vagy meghatalmazottjának
átvennie a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakfõosztályánál.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Iskolai rendszerû szakképzés esetén a bejelentõ lapok megküldésének határideje:
A február–márciusi vizsgaidõszakra: január 03.
a május–júniusi vizsgaidõszakra: február 28.
az október–novemberi vizsgaidõszakra: augusztus 28.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló bejelentést minden vizsgarészre vonatkozóan legalább 30 nappal a vizsga elõtt meg kell
küldeni.
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52 343 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintézõ elágazás

A feladatsorok megoldásai és értékelési útmutatói a vizsga napján a vizsga lezártát követõen, vagy az azt követõ munkanapon vehetõk át 9–11 és 13–15 óra között. Az ennek
megfelelõen át nem vett megoldások és értékelési útmutatók postázásra kerülnek.
A Pénzügyõr szakképesítés szakmai vizsgáira való felkészítést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szolgálati igényeire figyelemmel
szervezi. E szakképesítés vizsgaidõpontjait a képzések idõpontjára figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete kérésére a
Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakfõosztálya engedélyezi.
A vizsganaptárban meghatározottól eltérõ írásbeli vagy interaktív vizsgaidõpont engedélyezését a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakfõosztályától lehet kérelmezni.
Ezen vizsgák szervezését az engedély birtokában a Pénzügyi Közlöny 5/2009. számában közzétett pénzügyminiszteri közlemény szerinti külön eljárási díj megfizetése után
lehet megkezdeni.
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Egeresi Károly (2167 Vácduka, Kikelet u. 39.) bejelentése:

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

AC7S-M 229601–229650
sorszámú számlatömb elveszett, használata 2011. október 8-tól
érvénytelen (az utolsó érvényes számla sorszáma: AC7S-M 229643).
*

1055 Bp., Honvéd u. 13–15., telefon: 374-2717; fax: 374-2903.

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

4308091–4308120

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.

4888771–4888800
sorszámú nyugtatömbök használata 2011. október 26-tól
érvénytelen;
és
4712881–4712910
sorszámú nyugtatömb használata 2011. november 8-tól
érvénytelen.

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.

*
Németh Attila Ede (1173 Budapest, Pesti út 68.) bejelentése:
SU1SA 0116251–0116300
sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 2011.
augusztus 19-tõl érvénytelen.

(A Szerkesztõség)

*
Az UNIQA Biztosító Zrt. bejelentései:

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
A Csubi-Speed Kft. (2336 Dunavarsány, Görgey u. 5/A) bejelentése:
CO8SB 2071050

709651–709700
sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett, használata
2011. október 4-tõl érvénytelen;
és
690751–690800

sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 2011.
október 20-tól érvénytelen.
*

sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett, használata
2011. október 17-tõl érvénytelen.
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II. GAZDASÁG
JOGSZABÁLYOK

2011. évi
CXXXV. törvény
224/2011. (X. 21.)
Korm. rendelet
40/2011. (X. 14.)
NGM rendelet
31/2011. (X. 24.)
KIM rendelet
101/2011. (XI. 5.)
VM rendelet

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER
KÖZLEMÉNYEI

1

A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 125. számában találhatóak.

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról .....................................................................................
A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú
berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes
szabályairól ....................................................................................
Egyes termékek energiafelhasználásának ismérveirõl
való tájékoztatásról szóló egyes miniszteri rendeletek
módosításáról ...............................................................................
A területi számjelrendszerrõl 1.................................................
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Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról ... 5280
Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése
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jegyzékérõl .................................................................................... 5281
Pályázati Felhívás az „Ipari Park” cím (Kódszám:
IPC-2011) elnyerésére ................................................................ 5284
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2011. évi CXXXV. törvény
a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról*
1. §

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következõ 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5a. helyi termelõi piac: olyan piac, ahol a kistermelõ a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es
körzetében, vagy Budapesten fekvõ piac esetében az ország területén bárhol mûködõ gazdaságából származó
mezõgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.”

2. §

A Kertv. 6/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Vásár, valamint piac – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kereskedelmi hatóság által kiadott vásár-,
illetve piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetõ.
(3) Helyi termelõi piac a kereskedelmi hatóságnak történõ bejelentéssel üzemeltethetõ.”

3. §

A Kertv. 6/G. § c) pontja helyébe a következõ szöveg lép:
(A kereskedelmi hatóság)
„c) a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelõi piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és
piacokról,”
(nyilvántartást vezet.)

4. §

A Kertv. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ szöveg lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) a vásár- és piactartás részletes szabályait, a bevásárlóközpont, a vásár és a piac üzemeltetésének részletes
feltételeit, valamint a bevásárlóközpont és a helyi termelõi piac bejelentésének, illetve a vásár- és a piacüzemeltetési
engedély kiadásának részletes szabályait, valamint a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységet végzõk
nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának
esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

5. §

(1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.
(2) Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006.december 12.) európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

A Kormány 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelete
a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti
elhelyezésének részletes szabályairól
A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 31. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

E rendelet alkalmazásában reklámtáblának, reklámhordozónak és egyéb reklám célú berendezésnek (a továbbiakban:
reklám célú berendezés) minõsül minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, a KRESZ jelzõtábláinak kivételével, amely a
gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott
gazdasági reklámnak minõsül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton
közlekedõket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyõzze.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. október 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

A reklám célú berendezés
a) villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
b) villogó vagy káprázást okozó külsõ fényforrással megvilágított nem lehet,
c) fényújságszerûen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,
d) felülete fényvisszavetõ anyagból nem készülhet,
e) közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthetõ ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában
alkalmazottal megegyezõ vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.

3. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) és e rendelet rendelkezéseivel ellentétes módon
elhelyezett, vagy a Kkt.-nak és e rendeletnek nem megfelelõen kialakított reklám célú berendezések eltávolítása
érdekében a közút kezelõje felmérést készít, amelynek során dokumentálja a reklám célú berendezés helyét (út száma,
km szelvénye, az út tengelyétõl mért távolság), hozzávetõleges méreteit, kialakítását, a jogszabálysértés tényét
(a továbbiakban: felmérési dokumentáció).
(2) Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés idõpontjától függetlenül,
a) amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre, tekintet nélkül azok közúthoz viszonyított
helyzetére,
b) amely a közút területén, a közút felett, az út mûtárgyán, az út tartozékán került elhelyezésre, a közút úttesten
kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével,
c) amely a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétõl számított ötven méteren, autópálya,
autóút és fõútvonal esetében száz méteren belül került elhelyezésre, illetve, ha ezen távolságon kívül elhelyezett
reklám célú berendezés 4 m2 –nél nagyobb.
(3) A közút kezelõje a jogellenes reklám célú berendezéssel érintett ingatlan tulajdonosát 30 napos határidõ
megállapításával felszólítja a jogsértés megszüntetésére. Felszólításában tájékoztatást ad a jogkövetkezményekrõl.
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a Kkt. szerint jogellenesen elhelyezett reklám célú berendezés
eltávolításáról, a jogsértés megszüntetésérõl.
(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem lelhetõ fel, a közútkezelõ a reklám célú berendezés tulajdonosát szólítja fel
annak eltávolítására. Eredménytelen felszólítás esetében a közút kezelõje a reklám célú berendezést a Kkt. 12. §
(5) bekezdése szerint eltávolíthatja.

4. §

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a jogsértést nem szünteti meg, a közút kezelõje a közlekedési hatóságnál
kezdeményezi a hatósági eljárás megindítását.
(2) A hatósági eljárás megindítása iránti kérelemhez a közút kezelõje csatolja:
a) a hatósági intézkedés szükségességének indokolását,
b) a felmérési dokumentációt,
c) a reklám célú berendezés helye szerinti ingatlan tulajdonosának nevét, címét, az ingatlan helyrajzi számát,
d) tájékoztatást a jogsértés megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételérõl, a jogsértés megszüntetésére
vonatkozó felszólítás másolatát, a kézbesítés igazolását,
e) amennyiben kiadásra került, akkor a reklám célú berendezés kihelyezéséhez kiadott közútkezelõi hozzájárulás
másolatát,
f) egyéb kapcsolódó iratokat (például a jogsértõvel, ingatlantulajdonossal folytatott levelezés másolatát).
(3) A közlekedési hatóság az eljárás megindításáról az ügyfeleknek értesítést küld. Az értesítésben tájékoztatást ad arról,
hogy a Kkt. 12. § (4) bekezdése alapján annak az ingatlannak a tulajdonosát, amelynek területén a Kkt. 12. §
(3) bekezdésében megállapított tilalmat megszegik, és az útkezelõ felszólítására a jogsértést nem szüntették meg,
megbírságolja, továbbá arról, hogy a bírság többször is kiszabható.
(4) Amennyiben a közlekedési hatóság a jogszabálysértést megállapítja, a Kkt. 12. § (4) bekezdés szerinti
jogkövetkezményt alkalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban
lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 40/2011. (X. 14.) NGM rendelete
egyes termékek energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §
(3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 78/1999. (XII. 22.)
GM rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet
a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos
termékismertetõvel történõ jelölésérõl szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá
b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási elektromos szárítógépek energiafogyasztásának címkézése
tekintetében való végrehajtásáról szóló, 1995. május 23-i 95/13/EK bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

2. §

A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet
11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos
termékismertetõvel történõ jelölésérõl szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
továbbá
b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási lámpák energiafogyasztásának címkézése tekintetében történõ
végrehajtásáról szóló, 1998. január 27-i 98/11/EK bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

3. §

A háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 6/2002.
(II. 15.) GM rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet
a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos
termékismertetõvel történõ jelölésérõl szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
továbbá
b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése
tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 1996. szeptember 19-i 96/60/EK bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

4. §

A háztartási villamos sütõk energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.) GKM
rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet
a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos
termékismertetõvel történõ jelölésérõl szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
továbbá
b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási villamos sütõk energiafogyasztásának címkézése tekintetében történõ
végrehajtásáról szóló, 2002. május 8-i 2002/40/EK bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

5. §

A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 88/2003.
(XII. 16.) GKM rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet
a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos
termékismertetõvel történõ jelölésérõl szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
továbbá
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b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése
tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 2002. március 22-i 2002/31/EK bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A rendelet
a) 8. § a) pontja 2011. november 30-án,
b) 8. § b) és c) pontja 2011. december 20-án
lép hatályba.

7. §

Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és
szabványos termékismertetõvel történõ jelölésérõl szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8. §

Hatályát veszti
a) a háztartási hûtõszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelölésérõl szóló
1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet,
b) a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 77/1999. (XII. 22.) GM
rendelet, valamint
c) a háztartási mosogatógépek energiafelhasználásának ismérveirõl való tájékoztatásról szóló 7/2002. (II. 15.) GM
rendelet.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2011. (X. 24.) KIM rendelete
a területi számjelrendszerrõl *
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat
felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

2. §

E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország
településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai
adatgyûjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.
(1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.
(2) A települések neve megegyezik a „Magyar Köztársaság helynévkönyve” kiadványban szereplõ névvel.
(3) A települések területi számjele két részbõl áll:
a) a településazonosító törzsszámból és
b) csoportképzõ ismérvek kódjaiból, amelyek a következõk:
ba) a megyét,
bb) a fõváros kerületeit,
bc) a település jogállását,
bd) a megyeszékhelyet,
be) a jogállás 2005-öt,
bf) a kistérséget,

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 125. számában találhatóak.
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bg) a régiót,
bh) a statisztikai nagyrégiót,
bi) az agglomerációt,
bj) a körjegyzõséget,
bk) a mezõgazdasági tájkörzetet,
bl) a szõlõ termõtájat,
bm) a borvidéket,
bn) a vállalkozási övezetet,
bo) az idegenforgalmi régiót,
bp) az üdülõkörzetet,
bq) a világörökségi helyszínt,
br) a nemzeti parkot,
bs) a gyógyturizmust és
bt) a NUTS szintet
jelölõ kód.
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglaltakat az e rendelet hatálybalépését követõen teljesített, elõször a 2011. tárgyévre vonatkozó
statisztikai adatgyûjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti
a)

a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közlemény,

b)

az 1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 9002/2008.
(SK 2.) KSH közlemény,

c)

az 1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 1/2009. (VII. 17.)
KSH közlemény,

d)

a 2. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 2/2009. (VII. 17.)
KSH közlemény,

e)

a 3. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 1/2010. (I. 22.) KSH
közlemény,

f)

a 4. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 9/2010. (X. 4.)
KSH közlemény.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 101/2011. (XI. 5.) VM rendelete
az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet
módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a
a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A 4. számú melléklet jelölési elõírásainak nem megfelelõ, 2012. június 30-a elõtt forgalomba hozott vagy
felcímkézett, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) szóló,
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott borok, amelyek a 4. számú
melléklet 2007. november 24-én hatályos elõírásait kielégítik, a készletek kimerüléséig forgalomba hozhatók.”
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2. §

Az R. 19. § (4) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
[(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„o) a Bizottság 1266/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a 2007/68/EK irányelvnek a borokra vonatkozó címkézési
elõírások tekintetében történõ módosításáról.”

3. §

Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló
40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet hatályát veszti.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a 2007/68/EK irányelvnek a borokra vonatkozó címkézési elõírások tekintetében történõ módosításáról
szóló, 2010. december 22-i 1266/2010/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
2011. október 1. és 2011. október 31. között nyilvántartásba vett,
illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl

2011. október 1. és október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
Globe Air Group Kft.
1125 Budapest, Óra út 15/A
Tel.: 30/866-5888
Fax.: 361 391-7330
U-001301
Bejegyzés: 2011. 10. 24.
Hotel-Outlet Internetes Utazásközvetítõ Kft.
1056 Budapest, Váci u. 9.
Tel.: 06-70-930-7811
Fax.: 06-1-266-3257
U-001292
Bejegyzés: 2011. 10. 03.
Mundivision Tours Budapest Kft.
2013 Pomáz, Vróczi út 44.
Tel: 06-26-323-604
Fax: 06-26-323-604
U-001294
Bejegyzés: 2011. 10. 05.
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NBV Group Travel Kft.
1165 Budapest, Futórózsa u. 84. III/2.
Tel.: 36-1-403-1418
Fax.: 36-1-630-4473
U-001296
Bejegyzés: 2011. 10. 07.
Premio Travel Hungary Kft.
9400 Sopron, Kõszegi út 5.
Tel: 06-99-310-577
Fax: 06-99-310-577
U-001293
Bejegyzés: 2011. 10. 05
Professional Hunting Hungary Kft.
1095 Budapest, Ipar u. 7/C.
Tel.: 06-1-210-4343
Fax.: 06-1-210-4343
U-001295
Bejegyzés: 2011. 10. 07.
Skifun World Kft.
1026 Budapest, Kelemen László u. 2. 9. ép. I/4.
Tel.: 06/1/780-5686
Fax.: 06/1/700-4607
U-001297
Bejegyzés: 2011. 10. 12.
TELE-FOR Médiaszolgáltató Kft.
1061 Budapest, Székely Mihály u. 16. III. em.
Tel.: 06/1/422-3480
Fax.: 06/1/422-3484
U-001300
Bejegyzés: 2011. 10. 19.
TÕS Pihenõ Idegenforgalmi Kft.
6800 Hódmezõvásárhely, Somogyi Béla u. 1/B
Tel.: 06/30/473-3044
Fax.: 06/62/247-306
U-001299
Bejegyzés: 2011. 10. 19.
7 Tenger Utazási Iroda Kft.
6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. II. em. 1.
Tel.: 06/76/467-176
Fax.: 06/76/467-176
U-001298
Bejegyzés: 2011. 10. 13.
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2011. október 1. és október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerõre emelkedett,
hivatalból törölt és a tevékenység folytatásától 1 évre eltiltott engedélyek

EmesEmporiuM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
1039 Budapest, Pünkösdfürdõ u. 2.
Tel.: 240-6704
Fax.: 240-6704
U-000552
Törölve: 2011. 06. 22.
Jogerõs: 2011. 10. 06.

2011. október 1. és október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából kérelemre törölt engedélyek
Fenstherm Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft.
3390 Füzesabony, Hunyadi u. 72.
Tel.: 36/542-577
Fax.: 36/542-585
U-000770
Törölve: 2011. 10. 11.
Travelland Idegenforg. Vendéglátó, Ker. és Szolg. Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 56.
Tel.: 205-3697
Fax.: 205-3698
U-000487
Törölve: 2011. 10. 12.

2011. október 1. és október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
– jogszabálysértés miatt – jogerõssé vált, hivatalból törölt engedély
EU Travels Idegenforg. Szervezõ és Ker. Kft.
1052 Budapest, Párisi u. 6/B
Tel.: 267-0378
Fax.: 267-0378
U-000798
Törölve: 2011. 09. 12.
Jogerõs: 2011. 10. 14.

2011. október 1. és október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába
az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítõire történõ módosítás bejegyzése
Color Tours Idegenforg. és Szállítmányozó Kft.
3200 Gyöngyös, Kossuth út 26.
Tel.: 37/313-083
Fax.: 37/311-472
Uszám: R00594/1993/1999
Változás bejegyzése: 2011. 10. 20.
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Eurohand Ker. és Befektetési Zrt.
1133 Budapest, Kárpát u. 1/B
Tel.: 349-5790
Fax.: 320-3412
U-000384
Változás bejegyzése: 2011. 10. 17.
Horizont Travel utazási Iroda és Szolg. Kft.
4026 Debrecen, Vár u. 6.
Tel.: 52/531-814, 532-252
Fax.: 52/531-815
U-000638
Változás bejegyzése: 2011. 10. 25.
Karnevál Utazási Iroda Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 38.
Tel.: 52/449-559
Fax.: 52/449-559
R-01528
Változás bejegyzése: 2011. 10. 24.

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
pályázati felhívás az „Ipari Park” cím (Kódszám: IPC-2011) elnyerésére
I. A pályázat célja
Az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködtetésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet
alapján a nemzetgazdasági miniszter pályázatot ír ki az „Ipari Park” cím elnyerésére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetõséget adjon az „Ipari Park” cím
elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek vonzó befektetési környezet megteremtésével a kis- és középvállalkozások
versenyképességét növelik korszerû telephely kialakításával, és emelt szintû szolgáltatás nyújtásával, valamint olyan területnek,
amely megfelel az elõírásoknak.

II. A pályázók köre
Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó
– jogi személyiségû gazdasági társaság,
– kistérségi társulás vagy
– helyi önkormányzat
(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következõkben meghatározott feltételeknek megfelelõ telephelyekkel,
infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a hatósági elõírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben
megfelelõ befektetési lehetõséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.
Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem
minõsül köztartozásmentes adózónak;
b) saját tõkéjét elvesztette vagy saját tõkével nem rendelkezik (kivéve helyi önkormányzat és kistérségi társulás);
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c) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésben vállalt valamely kötelezettségét – a pályázat
benyújtását megelõzõ két naptári éven belül – nem teljesítette.

III. A pályázati feltételek
III. 1. Az „Ipari Park” cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:
a) az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületbõl és fejlesztési területbõl áll;
b) a törzsterület: legalább 10 hektár nagyságú, az érvényes Településrendezési Terv szerinti iparterület, amelyet a
mezõgazdasági mûvelési ágból kivontak, továbbá a használat szerint lehet:
ba) betelepített, ez esetben a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlõk) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park
megvalósításához, vagy
bb) betelepíthetõ, ez esetben a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával
igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét;
c) a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként lehetséges a megvalósítás
során jelentkezõ további fejlesztési igények kielégítéséhez. Ez olyan terület lehet,
ca) amelyet az érvényes Településrendezési Terv vagy az önkormányzati testület határozata iparterületté nyilvánított,
cb) amely a Földhivatalnak a mezõgazdasági mûvelési ágból való kivonásra vonatkozó elvi engedélyével rendelkezik,
cc) amelynél a Pályázó harminc napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület
ipari parki hasznosításának lehetõségét;
d) amennyiben az ipari park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, a Pályázó rendelkezik a terület
környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval;
e) amennyiben a d) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a
Pályázó rendelkezik az elsõfokú környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési programmal.

III. 2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:
a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén mûködik, és a vállalkozások által teljes idõben
foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fõ;
c) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztõ munkája eredményeként a pályázat elnyerésétõl számított 5. év végére a betelepült
vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévõ és a létesítendõ munkahelyeken a teljes munkaidõben foglalkoztatottak száma
együttesen legalább 500 fõ lesz;
d) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;
e) a Pályázó rendelkezik az illetékes regionális fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, valamint a kistérségi fejlesztési
tanács, vagy a területfejlesztési feladatokat is ellátó többcélú kistérségi társulás ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák
elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez elõírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen
pénzügyi támogatást.
V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
V. 1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek
megfelelõen kitöltött és cégszerûen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az elõírt kötelezõ mellékletek
hiánytalan csatolásával lehet.
V. 2. A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok a NGM honlapjáról (www.ngm.gov.hu), valamint a Széchenyi Programiroda
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közremûködõ Szervezet) honlapjáról (www.szechenyiprogramiroda.hu ) letölthetõek. Az adatlapok
és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.
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V. 3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, formanyomtatványt és az „E” melléklet
szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton a Közremûködõ Szervezet
alábbi címére kell beküldeni:
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
1053 Budapest, Szép u. 2.
A pályázatokat egy kötetben, összefûzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján „E” megjelölést
kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefûzést nem teszi lehetõvé, külön dossziéban kell
beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége
kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történõ benyújtása.
A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerûen kell aláírni. Aláíró csak az lehet,
aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.
V. 4. A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01220139-51000008 számú, NGM Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelõirányzat felhasználási keret számla javára
átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a „Közlemény” rovatban „#310 ÁHT-T
262845” jelölést (mûködési bevételek kód) kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítõ hitelesített másolata
vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.
V. 5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
V. 6. A pályázatok beadási határideje: 2011. december 31.
V. 7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Közremûködõ Szervezet 06-1-327-0841-es telefonszámán, illetve az
info@szechenyiprogramiroda.hu e-mail címen adunk információt.

VI. Az elbírálás folyamata
Az érvényességi és formai követelményeknek megfelelõ pályázatok tartalmi értékelésére az adatlapok, a formanyomtatvány, a
becsatolt megvalósíthatósági tanulmány kivonat szakmai elbírálása alapján kerül sor. A szakmai elbírálás a pályázati útmutatóban
szereplõ pontozási rendszerben történik.
Az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködtetésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12. §
(5) bekezdésében meghatározott elõterjesztést a Közremûködõ Szervezet készíti elõ az elnök részére.
Az „Ipari Park” cím odaítélésérõl a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével a nemzetgazdasági miniszter dönt.
A pályázatok eredményeinek közlésére levélben, a döntést követõ 15 munkanapon belül kerül sor.
Az NGM az „Ipari Park” címet elnyert területek és szervezetek (Pályázók) névsorát az NGM honlapján teszi közzé a Pályázók külön
hozzájárulása nélkül. A benyújtott teljes pályázati dokumentációt, a pályázati adatlapokat, mellékleteket és – amennyiben a Pályázó
másként nem nyilatkozik – a teljes formanyomtatványt a NGM és a megbízásából eljáró szervezetek, illetve az értékelésben
résztvevõ személyek bizalmasan kezelik.
Az NGM és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó az „Ipari Park” cím használati jogosultságainak feltételeirõl határozatlan
idõtartalmú megállapodást köt. A megállapodás a pályázat adataira épül, tartalmazza a terület pontos meghatározását, valamint a
következõ öt évre vonatkozó betelepítési programot és a tervezett szolgáltatások vállalását.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 225/2011. (X. 24.) Korm. rendelete
a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló
292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva, valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
az alábbiakat rendeli el:
1. §

A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NSZFI r.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: Intézet) központi hivatal. Az Intézetnek
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény szerinti irányítását a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el.
(2) Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi
költségvetési szerv.
(3) Az Intézet székhelye Budapest.”

2. §

Az NSZFI r. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Intézet vezetõje a fõigazgató, akit munkájában fõigazgató-helyettesek segítenek. A fõigazgatót
határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. A fõigazgató-helyettest határozatlan idõtartamra,
a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A munkáltatói jogokat a fõigazgató felett a miniszter,
a fõigazgató-helyettes felett – a kinevezés és felmentés kivételével – a fõigazgató gyakorolja.
(2) A fõigazgató helyettes államtitkári, a fõigazgató-helyettes minisztériumi fõosztályvezetõi illetményre jogosult.
(3) Az Intézet alkalmazásában álló kormánytisztviselõk felett a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
A munkáltatói jogokat a fõigazgató – a kinevezés, a felmentés, valamint a vezetõi megbízás és annak visszavonása
kivételével – az Intézet vezetõ beosztású munkatársára ruházhatja át.”

3. §

Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2011. november hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 39/2011. (X. 14.) NGM rendelete
a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl
A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk
foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelõ és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon
is mûködõ munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
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A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a következõ:
a)

b)

c)

d)

e)

3. §

4. §
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március 24., szombat

munkanap

március 16., péntek

pihenõnap

április 21., szombat

munkanap

április 30., hétfõ

pihenõnap

október 27., szombat

munkanap

október 22., hétfõ

pihenõnap

november 10., szombat

munkanap

november 2., péntek

pihenõnap

december 15., szombat
december 24., hétfõ

munkanap
pihenõnap

Az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérõen is meghatározható.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 41/2011. (X. 14.) NGM rendelete
a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának
részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet és a munkavédelemrõl szóló
1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
Az 1–8. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
g) pontjában foglalt feladatkörében eljáró bányászati ügyekért felelõs miniszterrel egyetértésben –, és
a 9. § és 10. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac)–ad) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben a következõket rendelem el:

1. A munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának
részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet módosítása
1. §

A munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló
32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában pénzbírságnak minõsül az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
(a továbbiakban: OMMF), valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) részére befizetett,
a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 82. §-a alapján kiszabott bírság
(a továbbiakban: pénzbírság).”

2. §

Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében támogatás a belföldi székhellyel vagy
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarország területén
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telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezõ, a pályázat benyújtásának idõpontjában már legalább egy naptári éve
mûködõ jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók
(a továbbiakban együtt: pályázó) részére nyújtható.”
3. §

(1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázatot évente legalább egy alkalommal az OMMF írja ki. Az OMMF a pályázati felhívást elõzetesen bejelenti
az adópolitikáért felelõs miniszternek. A pályázat csak az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk
(1) bekezdésében foglaltak versenyszempontú vizsgálatát követõen, a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
szervezetében mûködõ Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: Támogatásokat Vizsgáló Iroda) általi
jóváhagyását követõen írható ki.”
(2) Az R1. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az OMMF a pályázati felhívást a Támogatásokat Vizsgáló Iroda elõzetes véleményének figyelembevételével
a Wekerle Sándor Alapkezelõvel (a továbbiakban: pályázatkezelõ) egyeztetetten, az Mvt.-ben meghatározott
Munkavédelmi Bizottság javaslata alapján készíti el.”
(3) Az R1. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pályázati felhívást a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter a Magyar Közlönyben, valamint a hivatalos
lapjában, továbbá az OMMF és a pályázatkezelõ a honlapján teszi közzé.”

4. §

(1) Az R1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pályázatkezelõ a pályázatok szakmai szempontú értékelése érdekében szakértõt bízhat meg.”
(2) Az R1. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pályázatok szakmai szempontú értékelésében az vehet részt, aki az adott pályázat témakörének megfelelõ
szakterületen
a) a munkabiztonsági szakértõi tevékenységrõl szóló rendelet vagy az egészségügyi szakértõi tevékenységgel
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló rendelet alapján munkabiztonsági vagy munkaegészségügyi szakértõi
engedéllyel rendelkezik vagy
b) felsõfokú szakirányú végzetséggel és legalább 3 év ezen végzettségének megfelelõ szakmai gyakorlattal
rendelkezik.”
(3) Az R1. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A pályázatkezelõ a szakértõ megbízását megelõzõen köteles megbizonyosodni arról, hogy a szakértõ megfelel
a (4) bekezdésben rögzített feltételeknek, a (4) bekezdés a) pontja szerinti szakértõi engedély vagy az alábbi
dokumentumok szakértõtõl történõ megkérésével:
a) a szakirányú felsõfokú végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolata, külföldi felsõfokú intézmény által
kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar fordítása, valamint honosításáról szóló irat;
b) szakmai gyakorlat részletes leírása;
c) a szakmai gyakorlatot, így különösen a foglalkoztatási jogviszonyt vagy vállalkozási tevékenység végzését igazoló
irat.”

5. §

Az R1. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pályázatkezelõ a pályázatokat, az értékelési jegyzõkönyv eredeti példányát és az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartást a pályázat lezárását követõen megküldi az OMMF részére. Ezzel egyidejûleg tájékoztatja az OMMF-et
azon pályázatokról, amelyek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vizsgálat során azt állapította meg,
hogy a pályázaton való részvétel feltételei nem teljesülnek, vagy a támogatás feltételei nem állnak fenn.”

6. §

Az R1. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A pályázat eredményérõl a pályázatkezelõ – a pályázati felhívásban megjelölt határidõben – írásban értesíti
a pályázókat. Ezzel egyidejûleg a pályázat eredményét a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter a Magyar
Közlönyben, valamint a hivatalos lapjában, továbbá az OMMF a honlapján teszi közzé.”

7. §

Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pályázatkezelõ munkájában szakértõként nem vehet részt, aki a 6. § (4) bekezdésében meghatározott pályázati
felhívás elõkészítésében részt vett, illetve ezen személynek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá
akivel szemben az (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró ok áll fenn.”
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(1) Az R1. 11. § (5) bekezdésében „az (1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe „az (1)–(4) bekezdés szerinti” szöveg lép.
(2) Az R1. 11. § (6) bekezdésében „az (1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe „az (1)–(4) bekezdés szerinti” szöveg lép.

2. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása
9. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklet 3. pont III/c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„III/c) egy fõ középfokú munkavédelmi szakképesítésû napi egy órára,”
(2) Az R2. 2. melléklet 3. pont III/d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„III/d) egy fõ középfokú munkavédelmi szakképesítésû napi négy órára,”

10. §

(1) Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 41/2011. (X. 14.) NGM rendelethez
1. Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következõ munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak
az EU tagországok számára kötelezõen alkalmazandó a NACE Rev. 2. (magyar nyelvû megfelelõje, a gazdasági
Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere: TEÁOR ’08) alapján.
Ágazati számjel

Gazdasági tevékenység megnevezése

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
02
Erdõgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése
05
Szénbányászat
06
Kõolaj-, földgázkitermelés
07
Fémtartalmú érc bányászata
08
Egyéb bányászat
09
Bányászati szolgáltatás
10.1
Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2
Halfeldolgozás, -tartósítás
16
Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17
Papír, papírtermék gyártása
19
Kokszgyártás, kõolaj-feldolgozás
20
Vegyi anyag, termék gyártása
21
Gyógyszergyártás
22
Gumi-, mûanyag termék gyártása
23
Nem fém ásványi termék gyártása
24
Fémalapanyag gyártása
25.2
Fûtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3
Gõzkazán gyártása
25.4
Fegyver-, lõszergyártás
25.5
Fémalakítás, porkohászat
28
Gép, gépi berendezés gyártása
Kivlve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
30.11
Hajógyártás
30.2
Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása
31
Bútorgyártás
35
Villamosenergia-, gáz-, gõzellátás, légkondicionálás
37
Szennyvíz gyûjtése, kezelése
38
Hulladékgazdálkodás
39
Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.2
Lakó- és nem lakóépület építése
42
Egyéb építmény építése
43
Speciális szakképítés
49
Szárazföldi, csõvezetékes szállítás
50
Vízi szállítás
51
Légi szállítás
52
Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység
72.1
Természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.3
Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése
03
Halászat, halgazdálkodás
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Élelmiszergyártás
Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
11
Italgyártás
12
Dohánytermék gyártása
13
Textília gyártása
14
Ruházati termék gyártása
15
Bõr, bõrtermék, lábbeli gyártása
16.29
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
18
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
25
Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
25.2 Fûtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gõzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lõszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
26
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27
Villamos berendezés gyártása
28.23
Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
29
Közúti jármû gyártása
30
Egyéb jármû gyártása
Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötött pályás jármû gyártása
32
Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33
Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
36
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
41.10
Épületépítési projekt szervezése
45.2
Gépjármûjavítás, karbantartás
45.4
Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
58
Kiadói tevékenység
59
Film, videó gyártás, televíziómûsor gyártása, hangfelvétel kiadás
60
Mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás
61
Távközlés
71.2
Mûszaki vizsgálat, elemzés
75
Állat-egészségügyi ellátás
80
Biztonsági, nyomozói tevékenység
81
Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés
85.32
Szakmai középfokú oktatás
85.41
Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.42
Felsõfokú oktatás
85.5
Egyéb oktatás
86
Humán-egészségügyi ellátás
87
Bentlakásos, nem kórházi ápolás
95
Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
96.03
Temetkezés, temetkezést kiegészítõ szolgáltatás
97
Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
45
Gépjármû-, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjármûjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46
Nagykereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)
47
Kiskereskedelem (kivéve: gépjármû, motorkerékpár)
53
Postai, futárpostai tevékenység
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56
62
63
64
65
66
68
69
70
71

72.2
73
74
77
78
79
82
84
85

88
90
91
92
93
94
96
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Szálláshely-szolgáltatás
Vendéglátás
Információ-technológiai szolgáltatás
Információs szolgáltatás
Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelezõ társadalombiztosítás)
Egyéb pénzügyi tevékenység
Ingatlanügyletek
Jogi, számviteli, adószakértõi tevékenység
Üzletvezetési, vezetõi tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység; mûszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Mûszaki vizsgálat, elemzés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklám, piackutatás
Egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
Kölcsönzés, operatív lízing
Munkaerõpiaci szolgáltatás
Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
Adminisztratív-, kiegészítõ egyéb üzleti szolgáltatás
Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás
Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.42 Felsõfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
Szociális ellátás bentlakás nélkül
Alkotó-, mûvészeti, szórakoztató tevékenység
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
Szerencsejáték, fogadás
Sport-, szórakoztató-, szabadidõs tevékenység
Érdekképviselet
Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítõ szolgáltatás)

2. melléklet a 41/ 2011. (X. 14.) NGM rendelethez
1. A munkabaleseti jegyzõkönyv kitöltési útmutatója
A munkáltatónak – írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betûvel – ki kell töltenie a munkabaleseti jegyzõkönyv
(a továbbiakban: jegyzõkönyv) valamennyi szöveges választ igénylõ rovatát. Szöveges választ igényelnek az 1–55., 84.,
89–92. és 96. kódnégyzetek és a *-gal jelölt rovatok. Az 56–83., 85–88. és a 93–95. kódnégyzeteket, a felügyelõi
észrevétel, intézkedés, záradék rovatokat a területileg illetékes fõvárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi
és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelõsége vagy az MBFH illetékes területi
bányakapitánysága (a továbbiakban együtt: illetékes felügyelet) tölti ki.
A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak – számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott
betûvel – kell kitölteni a munkabaleseti jegyzõkönyv (a továbbiakban: jegyzõkönyv) valamennyi rovatát az (E) blokk
„A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1–6 pontjaihoz tartozó kódnégyzetek és az (F) és (G) blokkban
lévõ kódnégyzet, valamint a (J) blokk kivételével. Az (E) blokkban lévõ sorokba a szöveges meghatározást, választ
a munkáltatónak kell megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévõ kódnégyzeteket, valamint a jegyzõkönyv (J) blokkját
az illetékes felügyelet tölti ki.
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1.1. TERÜLETI KÓD: (1–2. kódnégyzet)
Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) megfelelõ kódszámát kell beírni az 1–2. kódnégyzetbe ahol
a munkabaleset bekövetkezett.
Területi kód
01
Budapest
02
Baranya
03
Bács-Kiskun
04
Békés
05
Borsod-Abaúj-Zemplén
06
Csongrád
07
Fejér
08
Gyõr-Moson-Sopron
09
Hajdú-Bihar
10
Heves
11
Komárom-Esztergom
12
Nógrád
13
Pest
14
Somogy
15
Szabolcs-Szatmár-Bereg
16
Jász-Nagykun-Szolnok
17
Tolna
18
Vas
19
Veszprém
20
Zala
21
Külföld
1.2. A MUNKÁLTATÓ LÉTSZÁM-KATEGÓRIA SZERINTI BESOROLÁSA (3. kódnégyzet)
A 3. kódnégyzet kitöltésekor a munkáltató összlétszámát kell beírni. Az összlétszám alatt a rész- és teljes munkaidõben,
a munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein) foglalkoztatott munkavállalók együttes létszáma értendõ.
Abban az esetben is a munkáltató összlétszámát kell beírni, ha a munkáltató valamely telephelyén (változó
munkaterületén) tevékenységet végzõ munkavállaló szenved munkabalesetet.
LétszámLétszám-kategória
kategória
határok
kódszám
0
Nincs munkavállaló
1
1–9 fõ munkavállaló
2
10–49 fõ munkavállaló
3
50–249 fõ munkavállaló
4
250–499 fõ munkavállaló
5
500 vagy több munkavállaló
9
A munkavállalók száma ismeretlen
1.3. A MUNKÁLTATÓ STATISZTIKAI SZÁMJELE (4–20. kódnégyzet)
Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltató statisztikai számjellel nem rendelkezik, akkor a 4–20.
kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát kell beírni.
[A szakágazatot jelölõ kódnégyzetekbe – 12–15. kódnégyzet – a 9005/2007. (SK 7.) KSH közlemény melléklete szerinti
TEÁOR ’08. kódszámot, a gazdasági forma jelölésére szolgáló kódnégyzetekbe – 16–18. kódnégyzet – a statisztikai
számjel elemeirõl és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény 1. számú melléklete szerinti kódszámot
kell beírni.]
1.4. A SÉRÜLT NEVE
Amennyiben a sérült a születésekor anyakönyvezett nevétõl eltérõ házassági nevet használ, úgy minden esetben
a születésekor anyakönyvezett születési nevet is fel kell tüntetni.
E rovatban a megfelelõ helyen a sérült adatai közül az „anyja nevét” kell feltüntetni.
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1.5. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JEL (21–29. kódnégyzet)
A kódnégyzetekbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi,
szociális, társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódját
(TAJ szám) kell beírni.
1.6. SZÜLETÉSI HELY, A SÉRÜLT NEME, SZÜLETÉSI ÉV, HÓ, NAP (30–36. kódnégyzet)
Ha a munkabalesetet szenvedett munkavállaló születési helye a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli területre esik,
akkor annak az országnak a nevét kell feltüntetni a jegyzõkönyvben, ahol a születési okmányt kiállították.
A sérült nemének megjelölésekor a 30. kódnégyzetbe magyar állampolgárságú férfi esetén 1-es, nõ esetén 2-es,
külföldi állampolgárságú férfi esetén 5-ös, nõ esetén 6-os kódszámot kell beírni, ismeretlen nem esetén 9-es
kódszámot kell alkalmazni.
A hónap és nap kódokba (33–36.) egytagú, egykarakterû szám esetén 0-át kell a szám elé beírni. (Pl. 1954. augusztus
3. napján született magyar állampolgárságú férfi esetében a 30–36. kódnégyzeteket a következõ módon kell kitölteni:
1 19540803.).
1.7. A SÉRÜLT ÁLLAMPOLGÁRSÁGA (37. kódnégyzet)
A 37. kódnégyzetbe külön meg kell jelölni a munkabalesetet szenvedett munkavállaló állampolgárságát a következõ
kódszámokkal:
0
Ismeretlen állampolgárságú
1
Magyar állampolgár (belföldi)
2
Nem belföldi, de EU-tagállamból való
3
Nem belföldi és EU-tagállamon kívüli
1.8. A SÉRÜLT LAKCÍME (LAKÓHELYE)
Itt elsõsorban a személyazonosító igazolványba vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányba bejegyzett és
postai irányítószámmal ellátott lakóhelyet (annak a lakásnak a címét, amelyben él) kell feltüntetni. Ha ez nem
állapítható meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell beírni. Errõl a körülményrõl a munkáltatónak az „Egyéb
megjegyzések, észrevételek” rovatban tájékoztatást kell adnia.
1.9. A SÉRÜLT FOGLALKOZTATÁSÁNAK JELLEGE (38. kódnégyzet)
A 38. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló – a munkáltató vezetõi szintû munkavállalóját is
beleértve – foglalkoztatásának jellegét kell beírni a következõ kódszámok felhasználásával:
0
Ismeretlen
1
Munkavállaló (ideértve a munkáltató – vállalkozás, társadalmi szervezet stb. – bármilyen szintû vezetõje is)
2
Tanuló (szakmai, gyakorlati képzés során)
9
Egyéb [ide sorolandó a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 72/A. §-a
szerint foglalkoztatott személy is]
1.10. A SÉRÜLT MUNKAKÖRE (39–42. kódnégyzet)
A szövegbeírásra alkalmas rovatba azt a munkakört kell beírni, amelyben a sérült munkavállalót a szervezett
munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont) keretében foglalkoztatták. A 39–42. kódnégyzetekbe a Foglalkozások Egységes
Osztályozási Rendszerérõl szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény melléklete szerinti FEOR kódszámot kell beírni (FEOR:
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere).
1.11. A FOGLALKOZTATÁSI VISZONY TARTAMA (43. kódnégyzet)
A 43. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló foglalkoztatási viszonyának tartamára utaló
kódszámot kell beírni.
1
Határozatlan idõtartamra létrejött foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott munkavállaló
2
Határozott idõtartamra létrejött foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott munkavállaló
3
Idénymunka jellegû foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott munkavállaló
Idénymunkának kell tekinteni az olyan munkavégzést, amely az elõállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete
miatt – a munkaszervezés körülményeitõl függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely idõszakához vagy
idõpontjához kötõdik.
1.12. A MUNKAIDÕ MÉRTÉKE (44. kódnégyzet)
A 44. kódnégyzetben kell jelölni, hogy a munkabalesetet szenvedett munkavállalót teljes vagy részmunkaidõben
foglalkoztatták-e.
1
Teljes munkaidõ
2
Részmunkaidõ (az Mt.-ben meghatározott teljes munkaidõ mértékét el nem érõ munkaidõ)
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1.13. A SÉRÜLÉS SÚLYOSSÁGA (45. kódnégyzet)
A 45. kódnégyzetbe a nem súlyos, de 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset, valamint a súlyos
munkabaleset (Mvt. 87. § 3. pont) súlyosságának mértékét jelölõ kódszámot kell beírni.
0
Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség idõtartama 1–3 nap
1
Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség idõtartama meghaladja a 3 napot
2
Nem súlyos csonkolással járó munkabaleset
3
Súlyos csonkolásos munkabaleset
4
Halálos munkabaleset (sérült magzata, újszülöttje)
5
Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás
6
Valamely érzékszerv (vagy érzékelõ képesség) és a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve jelentõs
mértékû károsodásával járó munkabaleset
7
Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset
8
A beszélõképesség elvesztésével, feltûnõ torzulással, bénulással, elmezavarral járó munkabaleset
1.14. A BALESET IDÕPONTJA (46–53. kódnégyzet)
A 46–47. kódnégyzetekbe az év utolsó 2 számát (pl. 2003. esetében 03-at), a 48–49. kódnégyzetekbe a baleset
hónapját (pl. május hó: 05-öt), az 50–51. kódnégyzetekbe a munkabaleset napját (pl. harmadika: 03-at) kell beírni.
Az 52–53. kódnégyzetbe a baleset bekövetkezésének idõpontját, 24 órás idõszámítás szerint kell kódolni (pl. ha
a munkabaleset délután 4 és 5 óra között következett be, akkor 16-ot, ha hajnali 4 és 5 óra között történt, 04-et kell írni).
1.15. A BALESET HELYSZÍNE, A HELYSZÍNT JELÖLÕ KISTÉRSÉGI KÓDSZÁM
Abban az esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, szövegesen be kell írni a baleset helyét és
a kódnégyzetekben „0” kódszámot kell alkalmazni.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
A baleset helyszíne:
Szlovák Köztársaság
Sturovo-Komarno, 10 sz. fõközlekedési út
124+10 szelvénye
A helyszínt jelölõ kistérségi
kódszám:

HU

0

0

0

0

0

A kistérségi kódszámot a „HU” jelölés után öt kódnégyzetbe kell beírni. A kódszámokat a KSH elnökének 9001/2008.
(SK 1.) számú – a 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendeleten alapuló – közleménye tartalmazza. A kódszámképzés a NUTS-on
(a rövidítés magyarul: Eurostat statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) alapul, mely összhangban van
az ESAW (a rövidítés magyarul: Munkahelyi Balesetek Európai Uniós Statisztikája) elõírásaival.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
A baleset helyszíne a munkáltató tiszaföldvári 2. számú telephelye
X.Y. Kft. 2. telephely Tiszaföldvár, Víz utca 2.
A baleset helyszíne:
X.Y. Kft. 2. telephely
Tiszaföldvár, Víz utca 2.
A helyszínt jelölõ kistérségi
kódszám:

HU

3

2

2

0

3

1.16. A BALESET KÖRÜLMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA (54. kódnégyzet)
Az 54. kódszámnál meg kell jelölni, hogy a munkabalesetet a munkavállaló milyen fõ tevékenység közben szenvedte
el.
1 Munkavégzés közben
2 Nem munkavégzés közben, de azzal közvetlenül összefüggõ tevékenység során (pl. anyag-, szerszám-vételezés)
3 Nem munkavégzés közben és azzal nem közvetlenül összefüggõ tevékenység során (pl. tisztálkodás, étkezés)
4 Nem munkavégzés közben és nem azzal összefüggésben folytatott tevékenység során (pl. verekedés)
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Telephelyen kívüli munkaterület(ek) megközelítése közben – a munkakezdést követõen – a munkáltató saját
vagy általa bérelt, illetve a munkavállaló saját, engedéllyel használt jármûvével. A telephelyen kívüli
munkaterület(ek)rõl a telephely megközelítése közben a munkáltató saját vagy általa bérelt, illetve
a munkavállaló saját, engedéllyel használt jármûvével. A szállás, lakás és a munkahely közötti közlekedés közben,
a munkáltató saját vagy általa bérelt, illetve a munkavállaló saját, engedéllyel használt jármûvével.
1.17. A BALESET ELÕZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA
A munkáltató ebben a rovatban a lehetõ legpontosabban köteles leírni a baleset tényleges lefolyását (hogyan történt
maga a baleset), tömören és egyértelmûen rögzíteni kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, körülményt,
tevékenységet. Pontosan meg kell jelölni a
– munkahelyi környezetet (pl. nagyolvasztó-garat adagolószint, színesfém elõkészítõ-üzem),
–

azt a munkafolyamatot, fõ tevékenységet, amelyben a munkavállaló a baleset idõpontjában részt vett
(pl. raktározás, állattenyésztés),

–

a munkabalesetet szenvedett munkavállaló konkrét fizikai tevékenységét (pl. textilnyomógép indítása, leállítása,
emelõgép kezelése),

–

azt a munkaeszközt (anyagi tényezõt), amellyel a munkabalesetet szenvedett munkavállaló a baleset pillanatában
tevékenységet végzett, érintkezésbe került (pl. esztergagép, botlásveszélyes járófelület),

–

a balesetet kiváltó eseményt (különleges), amely a balesetet kiváltotta (pl. robbanás, munkaeszköz, anyag törése),

–

a sérüléssel összefüggésben lévõ anyagot (pl. jármûbaleset esetén a jármûvezetõ hastáji sérülést szenved
a kormánykeréktõl, akkor a kormánykerék anyagát – mûanyag),

–

a sérülés, károsodás külsõ okát (pl. villamos áram hatása, mérgezõ anyag szervezetbe jutása belégzéssel),

–

a baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezõt (pl. a sérült munkavállaló szakképzetlensége,
kioktatásának hiánya, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség,
fegyelmezetlenség, szabályszegõ, utasításellenes magatartás, tevékenység).
A baleset leírása külön lapon folytatható!
A kitöltésnél külön figyelemmel kell lenni a következõkre:
A baleset elõzményeinek és részletes leírásán túl a *-gal jelölt, az 56–83. kódnégyzetekhez tartozó sorokban, egy-egy
szóval jelölni kell a munkahelyi környezetet, a munkafolyamatot, a sérült konkrét fizikai tevékenységét,
a munkabalesethez kapcsolható munkaeszközt, a balesetet kiváltó eseményt, a sérüléssel összefüggésben lévõ
anyagot, valamint a baleseti sérülés és károsodás külsõ okát (BNO-10 XX. fejezete alapján), továbbá azt a személyi
tényezõt, amely befolyással volt a baleset bekövetkezésére.
Az 56–83. kódszámok kitöltése a felügyelet feladata.

Jogesetek
I. Két munkavállaló feladata volt, hogy a 148-as számú közút és a vasút szintbeli keresztezõdésében a szalagkorlát
végénél a növényzetet kézi motoros kaszával vágja le. Az egyik munkavállaló a vasúti pálya menetirány szerinti jobb
oldalánál, a másik a menetirány szerinti bal oldalánál végezte a munkát. Idõközben egy gyorsvonat érkezett
az átjáróhoz. A mozdonyvezetõ az útátjáró elõtt észlelte a menetirány szerinti jobb oldalán munkavégzõ személyt,
ezért az utasításoknak megfelelõen hangjelzést adott. Az átjáró áttekintése során észrevette, hogy a menetirány
szerinti baloldalon az elsodrási határon belül egy személy tartózkodik. Gyors fékezést alkalmazott, és a jármûvét
megállította. A megállás után tapasztalták, hogy a vasúti szerelvény menetiránya szerinti baloldalon munkát végzõ
személy a földön fekszik. Értesítették a mentõket, akik rövid idõn belül a helyszínre érkeztek. A mentõorvos
a munkavállaló halálát állapította meg.
A munkabaleset kivizsgálása során megállapították, hogy a munkáltató elmulasztotta a vasúti pálya közelében végzett
munkát a vasút üzemeltetõje – MÁV Rt. – illetékes szervének bejelenteni, a munkavállalókat a vasút közelében
végzendõ munkák veszélyforrásaira kioktatni. A vizsgálat egyéb, a baleset bekövetkezésével összefüggésben lévõ
tényeket is feltárt.
A fenti tényállás alapján az 56–83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozó sorok a következõképpen tölthetõk ki:
– munkahelyi környezet: vágányterület közelsége,
–

munkafolyamat: növényzetnyírás,

–

konkrét fizikai tevékenység: fûnyírás,

–

munkaeszköz: személyszállító vonat (jelen esetben nem a motoros fûkaszát – amellyel a munkavállaló dolgozott –
kell figyelembe venni),

–

a balesetet kiváltó esemény: elsodródás (elütés),
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– a sérüléssel összefüggésben lévõ anyag: fém (a mozdony burkoló lemeze),
– a sérülés, károsodás külsõ oka: ütközés mozgó tárggyal (mozdonnyal),
– személyi tényezõ: kioktatás hiánya.
II. A munkáltató egyik telephelyén lévõ gépmûhelyben a szerelõi képesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ munkavállalót
a szerelõcsarnokban a kombájn vágóasztal javítását végzõ szerelõhöz osztották be segítõként. A munka során
a munkavállalók elvégezték a vágóasztal lemezelését, furatokat képeztek, és csavarozási munkát végeztek.
A vágóasztal egy ipari kialakítású szállítókocsin volt biztonságosan elhelyezve, a furatokba a csavarok többségét csak
ideiglenesen helyezték el. A szállítókocsit a rajta elhelyezett 5,1 m hosszú, kb. 1000 kg súlyú vágóasztallal együtt
kitolták a szabadban elhelyezett kombájnhoz, errõl a mûveletrõl a mûvezetõt nem tájékoztatták. A szállítókocsit
a kombájn elõtt felszerelési irányba állították. Ezt követõen acélbakot helyeztek el a vágóasztal két végénél. Az irányító
szerelõ (aki egyben a kombájn vezetõje is volt) elindította a kombájnt, és „ráállt” a vágóasztalra. A szerelési
elõírásoknak megfelelõen a kombájn ferde felhordójának 2 db akasztó kengyelére azt felakasztotta. A vágóasztalt
megemelte, hogy az pontosan a helyére kerüljön (a vezetõ szerelõ elmondása szerint a kombájn rögzítõ fékét
behúzta). A beosztott szerelõ a következõ munkamûveletet az irányító szerelõvel nem egyeztette, és a szállítókocsit
a vágóasztal alól kihúzta, emiatt a vágóasztal nem volt biztonságosan rögzítve. Az irányító szerelõ és a beosztott
szerelõ a két odakészített acélbakot a vágóasztal alá helyezte. Az alábakolás után zivatar miatt a munkát meg kellett
szakítani, majd az idõjárás jobbra fordulása után mindketten visszamentek, hogy a vágóasztalt rögzítsék
a kombájnhoz. Az irányító szerelõ a vágóasztalt megkerülve indult a rögzítõ csapok elhelyezésére, a beosztott szerelõ
a vágóasztal kaszaujjait megfogva, teljes súlyával, lábaival elõrecsúszva a vágóasztal alá került. Ekkor a szabálytalanul
alábakolt és még rögzítetlen vágóasztal rázuhant a segítõ szerelõre. A mentõk az értesítést követõen rövid idõn belül
a helyszínre érkeztek, a mentõorvos a segítõ szerelõ halálát tudta csak megállapítani.
A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállalók elõírás-ellenesen, rögzítés helyett csak
alábakolták a vágóasztalt.
Az adott baleseti eseménnyel kapcsolatban az 56–83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozó sorok a következõképpen
tölthetõk ki:
– munkahelyi környezet: mûhelyudvar,
– munkafolyamat: összeszerelés,
– konkrét fizikai tevékenység: munkaeszköz fogása,
– munkaeszköz: betakarítógép,
– balesetet kiváltó esemény: munkaeszköz leesése,
– a sérüléssel összefüggésben lévõ anyag: fém,
– a sérülés, károsodás külsõ oka: munkaeszköz alászorulás,
– személyi tényezõk: szabályszegõ magatartás.
III. A munkáltató megbízása alapján építési munkaterületen a munkavállaló a családi ház palatetõjének magas nyomású
víz tisztítását végezte. A munkaterületet, nevezetesen a tetõsíkot egy 9 fokos alumínium létra használatával lehetett
megközelíteni, ahonnan a munkaterületre fektetett falétra vezetett. A mosóberendezés a talajszinten volt elhelyezve.
A vízsugaras tisztítást végzõ munkavállaló egyensúlyát veszítette, a palára esett, s ott végigcsúszva a földre esett.
A tetõ hajlásszöge kb. 40°-os volt. Az ereszcsatorna +5,5 méter magasságban volt. Az esés után a sérültet kórházba
szállították, ahol 3 nap múlva koponyasérüléseibe belehalt.
A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállaló sem a leesés elleni védelmet biztosító
védõkötelet, sem pedig a részére kiadott egyéni védõeszközt nem viselte.
Az adott baleseti eseménnyel kapcsolatban az 56–83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozó sorok a következõképpen
tölthetõk ki:
– munkahelyi környezet: építési munkaterület,
– munkafolyamat: munkaterület tisztítása,
– konkrét fizikai tevékenység: tetõtisztítás,
– munkaeszköz: tér, szint feletti épületrész (jelen esetben nem a nagy nyomású mosóberendezést, hanem a tér,
szint feletti munkaterületet kell megjelölni),
– a balesetet kiváltó esemény: elcsúszás,
– a sérüléssel összefüggésben lévõ anyag: föld (ez esetben az épület elõtti járófelület anyagát kell megjelölni),
– a sérülés, károsodás külsõ oka: esés egyik szintrõl a másikra,
– személyi tényezõk: szabályszegõ magatartás.
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1.18. A BALESET HELYSZÍNVÁZLATA
A munkáltató a jegyzõkönyv e területén – akár méretarányos helyszínrajzot is csatolva – rögzítheti a munkabaleset
helyszínét, eleget téve e rendelet 3. számú mellékletének második bekezdésében foglaltaknak.
1.19. A MUNKAVÉGZÉS HELYE (55. kódnégyzet)
A munkavégzés helyét jelölõ kódnégyzetbe a négy kódszám valamelyike írható:
0
Nem meghatározott
E kódszámmal a munkavégzés helyszínét akkor kell megjelölni, amikor a munkavállaló nem az állandó szokásos
munkahelyén a munkaköréhez nem közvetlenül tartozó tevékenységet végez (pl. a karosszérialakatost megbízzák
azzal, hogy az ügyfél gépkocsijában esett kárt annak garázsában mérje fel, és eközben balesetet szenvedett).
1
Állandó (szokásos) munkahely
Szokásos munkahelynek kizárólag a munkáltató telephelyén belüli területet kell tekinteni, illetve az a közterület
minõsül ilyennek, amelynek gondozása munkáltatói kötelezettség (pl. a járda takarítása).
2
Változó munkavégzési hely
Ilyen munkavégzési helynek kell tekinteni a munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás során a különbözõ helyszínen
munkát végzõk (pl. a gépkocsivezetõ, mozdonyvezetõ, postás, kiküldetésben lévõ munkavállaló, kéményseprõ)
telephelyen kívüli munkaterületét (pl. közút, vasúti pálya, másik munkáltató telephelye, szolgáltatás helyszíne).
9
Egyéb munkavégzési hely
A fentiekhez nem kapcsolható munkaterület.
1.20. A MUNKAKÉPTELENSÉG IDÕTARTAMA (84. kódnégyzet)
Abban az esetben, ha a munkabaleseti jegyzõkönyv beküldési határidejéig a munkaképtelenség idõtartama ismertté
válik, akkor a munkáltatónak a 84. kódnégyzetbe a munkaképtelenség miatt kiesõ napok számát a következõkben
megadott kódszámokkal kell beírnia. (Pl. ötnapos munkaképtelenség esetében a 84. kódnégyzetekbe 1-et, tizenöt
napos munkaképtelenség esetén 3-at kell beírni.)
Abban az esetben, ha a munkaképtelenség idõtartama a jegyzõkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg,
a 84. kódszámhoz tartozó elsõ kódnégyzetbe „A” betûjelzést kell beírni. Ilyen munkabaleset esetében a 4/b. számú
melléklet szerinti „MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZÕKÖNYV”-et kell a munkaképtelenség megszûnését követõen
haladéktalanul felvenni és a felügyelõségre – továbbá egyidejûleg az alapjegyzõkönyv többi címzettjének –
megküldeni. [Lásd még „Az adatszolgáltatás jellege (96. kódnégyzet)” magyarázatát.]
A módosító munkabaleseti jegyzõkönyv kitöltési útmutatóját e melléklet utolsó bekezdése tartalmazza.
Kódszám
A munkaképtelenség idõtartama
0
halálos munkabaleset esetén, ha a sérült a baleset idõpontjától számított 72 órán belül meghal
1
4–6 nap
2
7–13 nap
3
14–20 nap
4
minimum 21 nap, de kevesebb, mint 1 hónap
5
minimum 1 hónap, de kevesebb, mint 3 hónap
6
minimum 3 hónap, de kevesebb, mint 6 hónap
7
legalább 6 hónap
Abban az esetben, ha a balesetet szenvedett munkavállaló magzata vagy újszülöttje hal meg – amelyet az „Egyéb
megjegyzések, észrevételek” rovatban jelöltek –, a 84. kódnégyzetbe a „sérült” munkavállaló munkaképtelenségének
idõtartamát kell beírni.
1.21. BALESETI SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS KÜLSÕ OKOK KÖVETKEZMÉNYEI (85–88. kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata)
A munkabaleset során megsérült testrészt és a sérülés fajtáját kell szövegesen beírni, figyelembe véve a „Betegségek
és az egészséggel kapcsolatos problémák Nemzetközi Statisztikai Osztályozása (BNO-10)” kódlistában meghatározott
fogalmakat.
A fogalmak fõ csoportjai:
–

Fejsérülések (felületi sérülés, nyílt seb, koponya- és arccsonttörés, fejízület-sérülés, agyi idegsérülés, szem-,
szemgödörsérülés, agyrázkódás, traumás amputáció, pl. skalpolás, fülleszakadás)

–

Nyaksérülések

–

Hátcsigolyák sérülései

–

Mellkas, mellkasi szervek, medence, medencei szervek (törzs) sérülései
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–

Felsõ végtag(ok) sérülése (váll és felkar, könyök, alkar, kéz, ujj, csukló, többszörös sérülések)

–

Alsó végtag(ok) sérülése (csípõ és comb, térd és lábszár, boka, lábfej, lábujj, többszörös sérülések)

–

Több testtájra kiterjedõ sérülések (égés, fagyás, mérgezés – toxikus hatás –, maródás)

–

Egyéb károsodás (sugárhatás, hõség, fény – hõguta, napszúrás –, természetes testnyíláson behatoló idegen test
hatása – szem, fül, légzõ és emésztõ traktus, nemi és húgyúti szervekben stb. –, külsõ okok – villámlás, áramütés,
vízbe fulladás stb. –, egyéb)

1.22. A VÉDÕ- ÉS JELZÕBERENDEZÉSEK, EGYÉNI VÉDÕESZKÖZÖK ALKALMASSÁGA (89–92. kódnégyzet)
A kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz védõburkolatával, védõberendezésével,
jelzõberendezésével, az egyéni védõeszközzel kapcsolatos megállapításokat kell a munkáltatónak az 1–8. kódszámok
valamelyikével megjelölni.
1.23. MUNKÁLTATÓI INTÉZKEDÉS A HASONLÓ MUNKABALESET MEGELÕZÉSE ÉRDEKÉBEN (93. kódnégyzet kitöltése
a felügyelet feladata)
A munkáltatónak itt kell választ adnia arra, hogy álláspontja szerint szükséges-e intézkedés, ha igen, akkor milyen
intézkedésekkel kerülhetõ el a hasonló baleset. Ha intézkedést tart szükségesnek, akkor határozza meg annak jellegét,
tartalmát (abban az esetben is, ha már a baleset után azonnal megtörtént). Az intézkedést a munkahelyre,
munkaeszközre, szervezési feladatra konkretizálva, egyértelmûen és pontosan meg kell határozni. (Pl. a sérültet
oktatni kell arról, hogy munka közben ne hordjon gyûrût; a villamos szeletelõ gépet el kell látni olyan reteszelõvel,
amely megakadályozza a védõberendezés kiiktatását; a munkáltató telephelyén a lépcsõházi elkopott lépcsõfokokat
csúszásmentesíteni kell; a fröccsöntõ gépen vissza kell állítani a munkavédelmi minõsítõ jegyzõkönyv szerinti eredeti
állapotot.)
Az intézkedés lehet mûszaki jellegû (pl. technológia megváltoztatása, munkaeszköz átalakítása, biztonsági
berendezés felszerelése), szervezési, szabályozási jellegû (pl. munkarend megváltoztatása, pihenõidõ beiktatása,
a munkáltató belsõ szabályozásának megváltoztatása, egyéni védõeszköz juttatása) és oktatással kapcsolatos.
1.24. A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕ RÉSZVÉTELE, ILLETVE VÉLEMÉNYE; EGYÉB ÉSZREVÉTELEK, MEGJEGYZÉSEK
(94–95. kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata)
A „Nincs mv. képv.” (azaz nincs munkavédelmi képviselõ) kódnégyzetbe „X” jelet kell beírni, ha a munkáltatónál nem
választottak munkavédelmi képviselõt.
Ha a jelölt kódnégyzetben az „X” jellel nem jelölik, hogy a munkáltatónál munkavédelmi képviselõ nincs, és
a munkavédelmi képviselõk részére biztosított rovat kitöltése, illetõleg a képviselõ aláírása elmarad, az felügyelõi
intézkedést von maga után.
Ebben a két rovatban lehetõsége van a munkáltatónak, hogy az elõzõ rovatokon túlmenõen bármilyen,
a munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt, véleményt rögzítsen.
Itt kell feltüntetni a munkavédelmi képviselõ részvételének tényét a vizsgálatban, valamint azt, hogy volt-e
a képviselõnek a munkáltatóétól eltérõ megállapítása, véleménye. A munkavédelmi képviselõ ezen véleményét,
megállapítását – kérésére – külön lapon kell a munkabaleseti jegyzõkönyvhöz csatolni. A baleseti vizsgálatban részt
vevõ munkavédelmi képviselõ részére lehetõvé kell tenni, hogy a rovatot aláírásával elláthassa.
Itt kell indokolni az adatszolgáltatásban meghatározott határidõn túli késedelmet. Ugyancsak e rovatban kell utalni
arra, hogy lakóhely hiányában, milyen cím került rögzítésre.
Ha a jegyzõkönyv nyomtatványon biztosított hely nem lenne elegendõ a megjegyzések megtételére, akkor
az észrevételeket a jegyzõkönyvhöz csatolt külön lapon kell folytatni.
1.25. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS JELLEGE (96. kódnégyzet)
1-es, új jegyzõkönyvre utaló sorszámot kell beírni a 96-os kódnégyzetbe abban az esetben, ha az adott balesetrõl elsõ
alkalommal töltöttek ki munkabaleseti jegyzõkönyvet.
2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni – kivéve a 84. kódnégyzet változásának esetét –, ha
a balesetrõl már korábban töltöttek ki jegyzõkönyvet, de valamely adattal, tényezõvel, megállapítással kapcsolatosan
módosítás vált szükségessé. A 84. kódnégyzetben történõ késõbbi adatváltozás esetén e rendelet 4/b. számú
melléklete szerinti módosító jegyzõkönyvet kell felvenni.
3-as, törlésre utaló sorszámot kell beírni, ha az adatszolgáltatásban meghatározott bejelentés megtétele után
bekövetkezett, vagy utólag felismert tény, körülmény miatt, esetleg hatósági, bírósági döntés alapján a jegyzõkönyvet
törölni kellett.
1.26. A BALESETET VIZSGÁLÓ
Kötelezõ a rovat kitöltése, ha munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkezõ személy folytatja
a vizsgálatot, ideértve a munkabiztonsági szaktevékenység alá tartozó munkabaleset vizsgálatát is [Mvt. 57. §
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(3) bekezdésének h)–i) pontjai, 65. § (2) bekezdése], illetve, ha a balesetvizsgálat szolgáltatás keretében történik, egyéb
esetekben (e rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja) az adatszolgáltatás önkéntes.
A rovatba be kell írni:
– szolgáltatás esetén a szolgáltatást ellátó cég (vállalkozás) nevét, címét (az adatokat tartalmazó
bélyegzõlenyomattal is teljesíthetõ),
–

a munkabalesetet kivizsgáló személy (vagy vizsgálóbizottság vezetõ) nevét,

– a munkavédelmi szakképesítést igazoló okmány számát és keltét.
A munkabalesetet vizsgáló a munkabaleset kivizsgálását lezáró (összefoglaló) jegyzõkönyvet aláírásával köteles
ellátni.
A balesetet vizsgálónak keltezésként a vizsgálat lezárásának idõpontját kell beírnia, amely nem minden esetben
egyezik meg a munkáltató képviselõje – a munkabaleseti jegyzõkönyvet hitelesítõ – aláírásának idõpontjával.
1.27. A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELÕJÉNEK NEVE, BEOSZTÁSA, ALÁÍRÁSA
E rovatba a munkáltató vezetõjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy ügyrendben) feljogosított személynek
a nevét és beosztását kell beírni. Az a személy írhatja alá, akit a munkáltató neve, beosztása rovatba beírtak, és aláírását
a munkáltatója mûködése során jogszerûen használt bélyegzõjével hitelesíti.
1.28. A MUNKABALESET VIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ (CSATOLT) DOKUMENTÁCIÓK JEGYZÉKE
A munkabaleseti jegyzõkönyv ezen oldalán lehetõség van arra, hogy a munkáltató a baleset vizsgálatával
összefüggésben keletkezett dokumentációkat rendszerezve feljegyezze.
Például:
– meghallgatási jegyzõkönyvek [sérült, tanú(k)],
–

fényképfelvételek száma,

–

alkoholos befolyásoltság(ok) vizsgálatának eredménye,

–

szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata,

–

munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye,

–

vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata,

–

mûszeres mérések eredménye,

–

szakértõi vélemény,

– a munkavédelmi képviselõ külön lapon leírt észrevétele.
A jelölt dokumentációk csatolása súlyos munkabaleset esetén feltétlenül indokolt.
1.29. FELÜGYELÕI ÉSZREVÉTEL, INTÉZKEDÉS
Az adott munkabaleset vizsgálatával, munkabaleseti jegyzõkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek, intézkedések
feljegyzésére e rovatban van lehetõség. Telefonon történt egyeztetés esetén célszerû a tárgyalás tárgyát, idõpontját,
a tárgyalófél nevét e rovatban rögzíteni.
A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követõen a felügyelõ köteles a jelölt helyre
– a hatósági intézkedések iktatószámát (ha keletkezett),
– a felülvizsgálat lezárásának napját és a nevét
beírni, majd ezt követõen a jegyzõkönyvet aláírni.

2. A módosító munkabaleseti jegyzõkönyv kitöltése
A „MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZÕKÖNYV”-et (a továbbiakban: jegyzõkönyv) kell kitöltenie a munkáltatónak, ha
egy adott baleseti eseménnyel összefüggésben kitöltött munkabaleseti jegyzõkönyv 84. kódnégyzetébe „A” betû
beírása történt.
Ugyancsak jegyzõkönyvet kell kitölteni, ha a munkabalesetet szenvedett munkavállaló ugyanazon esemény kapcsán,
a munkabaleset idõpontjától számított egy éven belül ismételten munkaképtelenné válik. Ilyen esetben
a „MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL” rovatban részletesen jelölni kell a munkaképtelenség
idõintervallumait (lásd példa).
A munkaképtelenség idõtartamának ismertté válását követõen haladéktalanul gondoskodni kell a jegyzõkönyv
kitöltésérõl.
A jegyzõkönyv egy-egy példányát mindazon helyekre el kell juttatni, ahova az eredeti jegyzõkönyvet megküldte
a munkáltató.
A munkáltatónak – írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betûvel – kell kitöltenie a jegyzõkönyv valamennyi
rovatát.
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Az eredeti munkabaleseti jegyzõkönyvön lévõ adatokkal azonosan kell kitölteni a következõ rovatokat:
– munkabaleseti nyilvántartás sorszáma,
– területi kód,
– a munkáltató neve, címe, irányítószáma, e-mail címe, telefon-(fax-)száma,
– a sérült neve (és születési neve), taj-száma, anyja neve,
– a sérült születési adatai (hely, idõ),
– a sérült lakóhelye (lakcíme), irányítószáma,
– a baleset idõpontja.
2.1. A MUNKAKÉPTELENSÉG IDÕTARTAMA
A munkaképtelenség idõtartama rovatba a napok számának pontos megjelölésével kell a munkaképtelenség
idõtartamát beírni.
Az eredeti jegyzõkönyvvel megegyezõ kódszámmal (84.) ellátott kódnégyzetbe a jegyzõkönyvön a munkáltató írja be
a napok számának megfelelõ kódszámot.
2.2. MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL
E rovat lehetõséget biztosít arra, hogy a munkáltató tájékoztatást adjon arról, hogy milyen különleges – a felgyógyulás
elhúzódását jelzõ októl különbözõ – események, okok játszottak közre, amelyek a jegyzõkönyv kitöltését indokolták
(pl. ismételten munkaképtelenné válás). A rovat kitöltése nem kötelezõ, ha a módosító munkabaleseti jegyzõkönyv
felvételét kizárólag a munkaképtelenség idõtartamának változása indokolja.
A „BALESETET VIZSGÁLÓ” és „A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELÕJÉNEK” rovatok kitöltése általában megegyezik az eredeti
jegyzõkönyv kitöltéséhez kapcsolódó kitöltési útmutatóban foglaltakkal. Ha idõközben változás következik be
a baleset vizsgálója vagy a munkáltató képviselõje tekintetében, úgy e rovatokat nekik kell kitölteni és aláírni.
2.3. FELÜGYELÕI ZÁRADÉK
A jegyzõkönyvet az illetékes felügyeletre történõ beérkezését követõen kell felügyelõi záradékkal ellátni, amely
tartalmazza, hogy a felügyelõ mikor gondoskodott a munkaképtelenség idõtartamának regisztrálásáról, mikor
csatolta a módosító jegyzõkönyvet az eredeti jegyzõkönyvhöz.
Példa a módosító munkabaleseti jegyzõkönyv kitöltésére:
A munkavállaló 2005. február 10. napján munkabalesetet szenvedett, aznaptól keresõképtelenné vált. Sérülésébõl
a tárgyhót követõ március 8. napjáig (jegyzõkönyv beküldési határidõ) nem gyógyult fel. Március 29. napján azonban
munkába állt. Tevékenységét április 30. napjáig folytatta. Mivel nem gyógyult fel teljesen, orvosi javaslatra május 2.
napján újabb mûtétet hajtottak végre, majd rehabilitációs kezelést alkalmaztak. Emiatt ismét munkaképtelen volt, és
csak június 6. napján kezdett újra dolgozni.
A helyes munkáltatói eljárás ez esetben:
A munkáltató:
– 2005. március 8. napjáig az OMMF-nek a baleset helyszíne szerint illetékes területi felügyelõségére eljuttatja
a munkabaleseti jegyzõkönyvet, amelynek 84. kódnégyzetébe „A” betût ír.
– Március 26. napja után – haladéktalanul –, de legkésõbb április 8. napjáig megküldi az „1. számú MÓDOSÍTÓ
MUNKABALESETI JEGYZÕKÖNYV”-et. E jegyzõkönyv „A munkaképtelenség idõtartama” rovatába a tényleges
naptári napok számát – 47 – és az 5. kódszámot bejegyezte.
Mivel a munkavállaló ismételten munkaképtelenné vált, 2005. május 2. napjától az eseményt a munkabaleseti
nyilvántartásban sorszám nélkül elõjegyzi. Miután június 6. napjától újra dolgozni kezdett a munkavállaló, újabb
jegyzõkönyv kitöltése indokolt.
– 2005. június 6. napja után haladéktalanul, de legkésõbb június 8. napjáig megküldi a „2. számú MÓDOSÍTÓ
MUNKABALESETI JEGYZÕKÖNYV”-et. E jegyzõkönyv „A munkaképtelenség idõtartama” rovatába a tényleges,
összesített napok számát – 82 – és az 5. kódszámot bejegyezte.
A 2. számú jegyzõkönyv a „MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL” rovatába a következõket jegyzi be.
X.Y. 2005. február 10. napján 7 óra 35 perckor bekövetkezett munkabalesetének következtében a munkaképtelenség
idõtartama a következõk szerint alakult:
2005. február 10.–március 25. között (47 nap)
május 2 .–június 5. között (35 nap)
összesen: 82 nap
A fenti példa szerint a munkáltató egy munkabaleseti jegyzõkönyv (négy oldalas) és két (külön sorszámú) módosító
munkabaleseti jegyzõkönyv kitöltésérõl és megküldésérõl köteles gondoskodni.
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Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnökének
4/2011. (X. 28.) OMMF utasítása a munkaügyi nyilvántartások hozzáférésének rendjérõl
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §
(8) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a következõ normatív utasítást adom ki:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az utasítás hatálya
1. §

Az utasítás hatálya az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségre (a továbbiakban: OMMF), valamint a
Szakigazgatási Szervekre terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

Ezen utasítás alkalmazásában
a) EMMA: az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény 207. §-a alapján az
OMMF kezelésébe adott, munkaviszony adatokat tartalmazó adatbázis;
b) EFA: az egyszerûsített foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok alapján az OMMF részére megküldött
egyszerûsített foglalkoztatási adatokat tartalmazó adatbázis;
c) munkaügyi nyilvántartás: az EMMA és az EFA együtt;
d) Humánpolitikai Szervezeti Egység: az OMMF mindenkor hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a
munkaügyi, munkaerõ- és bérgazdálkodási, valamint humánerõforrás-fejlesztési feladatokat ellátó szervezeti egység;
e) Informatikai Szervezeti Egység: az OMMF mindenkor hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján az
OMMF informatikai rendszerével kapcsolatos hálózatbiztonsági, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátásáért
felelõs szervezeti egység;
f) Nyilvántartási Szervezeti Egység: az OMMF mindenkor hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a
munkaügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatkezelési feladatokért felelõs szervezeti egység;
g) Szakmai Szervezeti Egységek: az OMMF mindenkor hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a
munkavédelmi hatósági, irányítási, felügyeleti faladatokat, valamint a munkabaleseti nyilvántartási rendszer
kezelését ellátó és a munkaügyi hatósági, irányítási és felügyeleti feladatokat ellátó szervezeti egységek;
h) Szakigazgatási Szerv: a fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei;
i) kontroller: az OMMF-fel kormány-tisztviselõi jogviszonyban álló, munkaköre alapján központi ellenõrzési és
intézkedési feladatokat ellátó személy;
j) munkaügyi felügyelõ: az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi
és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(11) bekezdésében meghatározott vizsgát sikeresen elvégzõ és az R. 10. § (3) bekezdésében meghatározott
elsõfokú hatósági feladatokat ellátó személy;
k) munkavédelmi felügyelõ: az R. 2. § (11) bekezdésében meghatározott vizsgát sikeresen elvégzõ és az R. 8. §
(5) bekezdésében meghatározott elsõfokú hatósági feladatokat ellátó személy.

II. Fejezet
Különös rendelkezések
3. A munkaügyi nyilvántartások használatára jogosultak köre
3. §

(1) A munkaügyi nyilvántartások használatára jogosultak az OMMF-nél:
a) az OMMF elnöke és elnökhelyettesei;
b) a Szakmai Szervezeti Egységek vezetõi és azok helyettesei;
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c)

a Szakmai Szervezeti Egységek másodfokú hatósági feladatokat ellátó ügyintézõi, valamint szakmai koordinátorai;

d)

a Nyilvántartási Szervezeti Egység vezetõje és kontrollerei;

e)

az Informatikai Szervezeti Egység vezetõi és rendszergazdái.

(2) A munkaügyi nyilvántartások használatára jogosultak a Szakigazgatási Szerveknél:
a)

a Szakigazgatási Szerv igazgatója és igazgatóhelyettesei;

b)

a munkaügyi felügyelõk;

c)

a munkavédelmi felügyelõk.

4. A hozzáférés igénylésének rendje
4. §

(1) A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá tartozó személyek részére a Szakmai Szervezeti Egység, a 3. § (1) bekezdés
e) pontja alá tartozó személyek esetén pedig az Informatikai Szervezeti Egység iktatott, elektronikus levélben kér
hozzáférést a munkaügyi nyilvántartásokhoz a Nyilvántartási Szervezeti Egységtõl. A Nyilvántartási Szervezeti Egység
vezetõje a kérelemrõl haladéktalanul dönt. Annak érdekében, hogy a kérelem 3. § (1) bekezdés b) és c), valamint
e) pontja szerinti indokoltsága eldönthetõ legyen, kétség esetén az igénylõ szervezeti egység megadja a Nyilvántartási
Szervezeti Egység részére a szükséges felvilágosítást.
(2) A Szakigazgatási Szerv vezetõje iktatott, elektronikus levélben kér hozzáférést a munkaügyi nyilvántartásokhoz a 3. §
(2) bekezdése alá tartozó személyek részére a Nyilvántartási Szervezeti Egységtõl. A Nyilvántartási Szervezeti Egység
vezetõje a kérelemrõl haladéktalanul dönt. Annak érdekében, hogy a kérelem 3. § (2) bekezdése szerinti indokoltsága
eldönthetõ legyen, kétség esetén a Szakigazgatási Szerv megadja a Nyilvántartási Szervezeti Egység részére a
szükséges felvilágosítást.
(3) A Nyilvántartási Szervezeti Egység vezetõje hivatalból intézkedik a munkaügyi nyilvántartásokhoz való hozzáférés
biztosítása érdekében a 3. § (1) bekezdés a) és d) pontjai alá tartozó személyek részére.

5. A hozzáférés biztosításának rendje
5. §

(1) Az igény indokoltsága esetén a Nyilvántartási Szervezeti Egység iktatott, elektronikus levélben megkeresi az EMMA
hozzáférés biztosítása érdekében az EMMA adatbázist mûködtetõ szervet, az EFA hozzáférés biztosítása érdekében az
Informatikai Szervezeti Egységet.
(2) A munkaügyi nyilvántartásokhoz hozzáféréssel rendelkezõ személyekrõl a Nyilvántartási Szervezeti Egység
nyilvántartást vezet.
(3) A munkaügyi nyilvántartásokhoz hozzáféréssel rendelkezõ, a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti személy a munkaügyi
nyilvántartásokhoz való hozzáférési adatait harmadik személy részére nem adhatja át, illetve nem járulhat hozzá a
hozzáférési adatok harmadik személy részére történõ átadásához.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az Informatikai Szervezeti Egység vezetõje errõl tájékoztatja az OMMF
elnökét és a Nyilvántartási Szervezeti Egység vezetõjét.
(5) A (3) bekezdésben foglaltak megsértése a 3. § (1) bekezdése szerinti személyek esetén fegyelmi felelõsséget von maga
után.
(6) A (3) bekezdésben foglaltaknak a 3. § (2) bekezdése szerinti személyek által történõ megsértése esetén errõl az OMMF
elnöke tájékoztatja a Szakigazgatási Szerv vezetõjét.
(7) A (3) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a munkaügyi nyilvántartásokhoz való hozzáférési adatokat meg kell
változtatni annak érdekében, hogy az azt megismerõ illetéktelen személy a továbbiakban ne férhessen hozzá a
munkaügyi nyilvántartásokhoz.

6. A hozzáférések visszavonásának rendje
6. §

(1) Az OMMF-fel kormány-tisztviselõi jogviszonyban álló, a munkaügyi nyilvántartások használatára jogosult személy
kormány-tisztviselõi jogviszonyának megszûnésérõl vagy megszüntetésérõl a Nyilvántartási Szervezeti Egység a
Humánpolitikai Szervezeti Egység által elõkészített elszámoló (kilépõ) lap megfelelõ rovatának a Nyilvántartási
Szervezeti Egység által történõ kitöltésekor értesül.
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(2) Amennyiben az OMMF-fel kormány-tisztviselõi jogviszonyban álló, a munkaügyi nyilvántartások használatára jogosult
személy munkakörében olyan változás áll be, melynek következtében már nem tartozik a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott személyi körbe, a munkáltatói jogkör gyakorlója a változást követõ munkanapon értesíti a
Humánpolitikai Szervezeti Egységet, amely ezt követõen haladéktalanul tájékoztatja a Nyilvántartási Szervezeti
Egységet.
(3) A Szakigazgatási Szervvel kormány-tisztviselõi jogviszonyban álló, a munkaügyi nyilvántartások használatára jogosult
személy kormány-tisztviselõi jogviszonyának megszûnésérõl vagy megszüntetésérõl, valamint abban az esetben, ha a
munkaügyi nyilvántartások használatára jogosult személy munkakörében olyan változás áll be, melynek
következtében már nem tartozik a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személyi körbe, a Szakigazgatási Szerv
vezetõje legkésõbb a megszûnést, a megszüntetést, vagy a változást követõ munkanapon értesíti a Humánpolitikai
Szervezeti Egységet, amely ezt követõen errõl haladéktalanul tájékoztatja a Nyilvántartási Szervezeti Egységet.
(4) Vissza kell vonni a munkaügyi nyilvántartásokhoz való hozzáférést abban az esetben, ha a hozzáféréssel rendelkezõ
személyt állásából felfüggesztik vagy ha a hozzáféréssel rendelkezõ személy 30 napot meghaladóan nem végez
munkát, így különösen fizetés nélküli szabadság, vagy szülési szabadság ideje alatt. Nem kell visszavonni a hozzáférést
a 30 napot meghaladó rendes szabadság ideje alatt.
(5) A (4) bekezdés szerinti visszavonási okok fennállásáról történõ tájékoztatás tekintetében a (2) és (3) bekezdésben
foglalt szabályok az irányadóak. A visszavonást elõidézõ körülmény elhárulása esetén újra igényelhetõ hozzáférés,
a 4. §-ban rögzített szabályok megfelelõ alkalmazásával.
(6) A Nyilvántartási Szervezeti Egység az (1)–(5) bekezdésben meghatározott tájékoztatás alapján iktatott, elektronikus
levélben haladéktalanul megkeresi ez EMMA adatbázist mûködtetõ szervet az EMMA hozzáférés visszavonása,
valamint az Informatikai Szervezeti Egységet az EFA hozzáférés visszavonása érdekében.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Bakos József s. k.,
elnök

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnökének
5/2011. (X. 28.) OMMF utasítása a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren
történõ adatszolgáltatásról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §
(8) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren történõ adatszolgáltatásról a
következõ normatív utasítást adom ki:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. Az utasítás hatálya
1. §

(1) Az utasítás tárgyi hatálya az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és az ezzel kapcsolatos eljárással
összefüggésben, a munkahelyek munkavédelmi ellenõrzése, valamint más hatóságok intézkedései során az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) a tudomására jutott tényeknek vagy
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körülményeknek a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren keresztül történõ információszolgáltatási
kötelezettség teljesítésére terjed ki.
(2) Az utasítás személyi hatálya az OMMF-re és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szerveire terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

Ezen utasítás alkalmazásában
a) központi kapcsolattartó: az OMMF elnöke által a Munkavédelmi Szervezeti Egység kormánytisztviselõi közül
kijelölt és az intraneten nyilvánosságra hozott kormánytisztviselõ.
b)

KPIR: a hatóságok által végzett ellenõrzések során az egészséges és biztonságos munkavégzést közvetlenül
veszélyeztetõ konstrukciós hiányosság (típushiba) miatt, továbbá a biztonsági követelményeknek nem megfelelõ
termékkel kapcsolatban meghozott intézkedések során keletkezett adatok és beszerzett dokumentumok
feldolgozására és nyilvántartására szolgáló, a fogyasztóvédelmi hatóság által mûködtetett számítógépes
Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer.

c)

munkavédelmi felügyelõ: az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi
és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdésében
meghatározott vizsgát sikeresen elvégzõ, és ugyanezen rendelet 8. § (5) bekezdésében meghatározott elsõfokú
hatósági feladatokat ellátó személy.

d)

Munkavédelmi Szervezeti Egység: az OMMF mindenkor hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a
munkavédelmi hatósági, irányítási, felügyeleti feladatokat, valamint a munkabaleseti nyilvántartási rendszer
kezelését ellátó szervezeti egység.

e)

RAPEX: Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer a tagállamok közötti gyors információcsere érdekében súlyos
veszély esetén.

f)

RAPEX-riasztás: a KPIR-en keresztül vagy a fogyasztóvédelmi hatóságtól elektronikus úton érkezett információ
súlyos veszély esetén.

g)

reagálás: a KPIR-adatbázisban már szereplõ termékre vonatkozó új információ.

h)

riasztás: a biztonságossági követelményeknek nem megfelelõ termékrõl a KPIR-be adott elsõ információ.

i)

súlyos veszély: a hatóságok gyors beavatkozását igénylõ veszély, ideértve az olyan veszélyt is, amelynek hatásai
nem közvetlenek.

j)

termék: áru, valamint a szolgáltatás nyújtása során a fogyasztó számára nyújtott vagy elérhetõvé tett áru, amelyet
a szervezett munkavégzés során munkaeszközként vagy egyéni védõeszközként használatba vettek, illetõleg
felhasználtak, vagy ilyen célból új állapotban beszereztek. Idetartozik a szakmai felhasználási területrõl a
fogyasztói piacra „átvándorló” áru, így az is, amelyet eredetileg szakmai felhasználásra fejlesztettek ki, és a piacra
mint egy szûkebb szakterületre szánt áru kerül, de késõbb már a fogyasztók széles körének értékesítették,
továbbá az egy szolgáltatás keretében biztosított vagy rendelkezésre bocsátott áru (például gépkölcsönzés). Ide
értendõ bármilyen áru, amelyet – akár szolgáltatásnyújtás keretében is – fogyasztónak szántak, vagy amelyet
valószínûleg, ésszerûen elõre látható feltételek mellett fogyasztók fognak felhasználni, még akkor is, ha nem nekik
szánták, és amelyet kereskedelmi tevékenység során szolgáltatnak, vagy bocsátanak rendelkezésre, akár
ellenszolgáltatás fejében, akár ingyenesen, és amely lehet új, használt vagy felújított.

k)

területi kapcsolattartó: a fõvárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv
munkavédelmi felügyelõségének igazgatóhelyettese által kijelölt kormánytisztviselõ.

l)

veszélyes termék: az a termék, amely nem felel meg a fogyasztóvédelemrõl szóló jogszabályokban foglalt
biztonságossági követelményeknek.

3. Alapelvek
3. §

(1) A munkahelyi ellenõrzések során feltárt, a biztonságossági követelményeknek nem megfelelõ termékek esetében
meghozott intézkedésrõl a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv
munkavédelmi felügyelõségei (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõségek) az OMMF részére információt
szolgáltatnak.
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(2) A biztonságossági követelményeknek nem megfelelõ termékek esetében az OMMF a KPIR-be az információszolgáltatást
a munkavédelmi felügyelõségek által nyújtott információk alapján teljesíti.
4. §

(1) A biztonságossági követelményeknek nem megfelelõ termékekre vonatkozó adatszolgáltatás kezdeményezésére a
munkavédelmi felügyelõ köteles.
(2) A felügyelõnek abban az esetben is kezdeményeznie kell a termék forgalomba hozatalának korlátozását, piacról
történõ kivonását vagy visszahívását, amennyiben olyan termékrõl állapította meg, hogy veszélyes, amely az általános
biztonságossági elõírásoknak megfelelt.
(3) Az utasítás nem határoz meg a felügyelõ számára külön ellenõrzési kötelezettséget, nem állapítja meg az ellenõrzés
típusát, tartalmát, gyakoriságát vagy az ellenõrzött munkáltatók tevékenység szerinti rangsorolását. A KPIR alapján
kapott információ hasznosítása kizárólag a munkahelyi ellenõrzési kötelezettség teljesítése során felmerülõ termék
esetében szükséges.

4. A KPIR-adatszolgáltatás felhasználása
5. §

Az OMMF az utasításban foglalt feladatok ellátása során szerzett, a munkavállalók széles körét érintõ tapasztalatokat,
elsõdlegesen a termék azonosítását segítõ, a veszély természetére és a meghozott intézkedésekre vonatkozó
információkat, nyilvánosságra hozza az OMMF elnökének jóváhagyása alapján.

II. Fejezet
A biztonságossági követelményeknek nem megfelelõ termékekre vonatkozó adatszolgáltatás
5. A KPIR-rendszerbe szolgáltatott adatok, információk
6. §

(1) A KPIR-be történõ adatszolgáltatás keretében a munkavédelmi felügyelõségek az OMMF útján riasztást
kezdeményeznek a termékre vonatkozóan a munkavédelmi hatósági hatáskörükben hozott korlátozó
intézkedésekrõl, amelyben a felügyelõ elsõfokú hatóságként eljárva a munkahelyi ellenõrzések során feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést hozott.
(2) Az OMMF az (1) bekezdés szerinti intézkedést haladéktalanul bejelenti a KPIR-be, az intézkedéssel szembeni
fellebbezésre való tekintet nélkül.
(3) A KPIR-be történõ információ szolgáltatás keretében a munkavédelmi felügyelõségek részére az OMMF tájékoztatást
ad a nem biztonságos termékrõl tudomására jutott tényekrõl vagy körülményekrõl, ideértve elsõdlegesen a
megfelelõség tanúsítását végzõ szervezettõl, a gyártótól vagy forgalmazótól az OMMF-hez írott formában érkezõket.

6. A KPIR-rendszerbe történõ adatszolgáltatás módja
7. §

(1) Az OMMF a KPIR-hez az információáramlás megvalósítása és biztosítása céljából létrehozott társhatósági értesítési
modulon keresztül mint tagszervezet kapcsolódik. Az OMMF a KPIR-be tagi jogosultsági szintjén a központi
kapcsolattartók útján léphet be.
(2) A munkavédelmi felügyelõségek igazgatóhelyettesei (a továbbiakban: igazgatóhelyettes) egy-egy fõ területi
kapcsolattartót jelölnek ki a KPIR-hez tartozó elektronikus levelek küldésére és fogadására.
(3) Amennyiben a felügyelõ az ellenõrzése során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a biztonságossági
követelményeknek, feladatkörében az igazgatóhelyettesénél jogosult intézkedés (széles körû tájékoztatás, a termék
forgalomba hozatalának, illetve reklámozásának korlátozása vagy megtiltása, a már forgalomba hozott termék
forgalomból való kivonása, a termék visszahívása) kezdeményezését javasolni.
(4) A KPIR-be történõ adatszolgáltatás kezdeményezésérõl az igazgatóhelyettes dönt. A munkavédelmi
felügyelõségektõl a KPIR-be szánt adatok és információk csak az igazgatóhelyettes jóváhagyását követõen
továbbíthatók a központi kapcsolattartóhoz.
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7. A KPIR-rendszerbe történõ adatszolgáltatás határideje
8. §

(1) A KPIR-be történõ adatszolgáltatás érdekében az igazgatóhelyettesek intézkednek arról, hogy a területi
kapcsolattartók a vonatkozó adatokat késlekedés nélkül, de legkésõbb a munkavédelmi felügyelõ 6. § (1) bekezdésben
meghatározott intézkedésének meghozatalától számított 3 munkanapon belül továbbítsák a központi
kapcsolattartóhoz.
(2) A KPIR-hez tartozó, a központi kapcsolattartótól kapott információkat a területi kapcsolattartók az
igazgatóhelyettesek által kijelölt számítógépekre késedelem nélkül továbbítják. A KPIR-hez tartozó információk
felügyelõkhöz történõ haladéktalan eljuttatásáról az igazgatóhelyettesek saját hatáskörükben gondoskodnak.

8. A KPIR-rendszerbe történõ adatszolgáltatás tartalma
9. §

(1) Az igazgatóhelyettesek által a KPIR-hez nyújtott információknak a munkaeszköz és az egyéni védõeszköz
azonosítására alkalmas adatokat kell tartalmazniuk. Így különösen
a)

a megnevezést;

b)

a származási helyet;

c)

a gyártás idõpontját;

d)

a gyártó, forgalmazó vagy szolgáltató nevét, címét;

e)

a jogerõs közigazgatási határozat számát és keltét.

(2) A munkavédelmi felügyelõségek a KPIR-be szánt bejelentéseiket a területi kapcsolattartók útján az 1. melléklet szerinti
hivatalos riasztási formanyomtatvány és a 2. melléklet szerinti reagálási formanyomtatvány felhasználásával küldik
meg az OMMF központi kapcsolattartója részére. A bejelentéseket papíralapon és elektronikusan is tárolni kell.
(3) Az OMMF felelõs az általa a KPIR társhatósági modulba felvitt riasztás vagy reagálás formanyomtatványainak
kitöltéséért, valamint a tõle származó hír, vagy bármely egyéb információ valóságtartalmáért. Az OMMF által a KPIR-be
adott elsõ, illetõleg módosított adatok, információk tartalmát és azok bizalmasnak történõ minõsítését az OMMF
Munkavédelmi Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettese hagyja jóvá.
(4) A riasztást érvényteleníteni kell, ha a riasztás alapjául szolgáló dokumentumot a munkavédelmi felügyelõség
visszavonta. A visszavonásról szóló dokumentum másolatát a munkavédelmi felügyelõség csatolt fájlként minden
esetben haladéktalanul köteles az OMMF Munkavédelmi Fõosztályára elektronikus úton elküldeni.

9. RAPEX alkalmazása
10. §

(1) Az OMMF a KPIR-en keresztül a veszélyes termékkel kapcsolatban meghozott minden felügyelõi intézkedésérõl
beszámol, amennyiben a kockázat más tagállam tekintetében is jelen lehet (RAPEX alkalmazása), abban az esetben is,
ha bizonytalan az információ tartalmának hasznosíthatósága.
(2) Azonnali intézkedést igénylõ riasztásként kell kezelni a súlyos kockázatot jelentõ, európai uniós szinten elõre
láthatóan jóváhagyott intézkedést igénylõ, illetve a várhatóan társadalmi kérdéssé váló eseteket.
(3) A súlyos kockázatot jelentõ esetben az 1. melléklet szerinti riasztási formanyomtatványon a „Súlyos kockázat” rovatot
kell megjelölni, amelyre az igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot. Az OMMF központi kapcsolattartója részére
csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a KPIR hazai használatán túlmenõen az Európai Unió többi
tagállama részére fontos információt tartalmaz, és a RAPEX-rendszer hatékonyságát növeli.
(4) Az egészségre és biztonságra súlyos kockázatot nem jelentõ termékek esetében a forgalmazás korlátozása érdekében
történõ OMMF kezdeményezéshez az 1. melléklet szerinti riasztási formanyomtatványon a „Nem súlyos kockázat”
rovatot kell megjelölni.

10. Az utasítás alkalmazását segítõ információ
11. §

Az utasításban foglalt feladatok végrehajtását és a technikai információkat az OMMF által kiadott módszertani anyag
tartalmazza.
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III. Fejezet
Záró rendelkezések
11. Hatálybalépés
12. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az OMMF piacfelügyeleti feladatairól és a KPIR-adatszolgáltatás ügyrendjérõl szóló 34/2007. OMMF
utasítás.
(3) Hatályát veszti az OMMF piacfelügyeleti feladatairól és a KPIR-adatszolgáltatás ügyrendjérõl szóló 34/2007. OMMF
utasítás módosításáról szóló 18/2009. OMMF utasítás.
Dr. Bakos József s. k.,
elnök

1. melléklet az 5/2011. (X. 28.) OMMF utasításhoz

RIASZTÁSI FORMANYOMTATVÁNY
c Nem súlyos kockázat (az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
11. cikkének alkalmazásához)
c Súlyos kockázat (az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
12. cikkének alkalmazásához)
c a tagállamoktól azonnali intézkedést igényel
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
Bejelentõ szerv/bejelentõ személy neve:
01. Bejelentõ címe, telefon/fax/e-mail adatai:
02. Bejelentés dátuma:
03. Hivatkozási szám:
04. Iktatószám:
TERMÉK
05. Termékkategória:
06. Termék megnevezése:
07. A termék márkaneve:
08. A termék típusa/modell-száma:
09. Vámtarifaszám:
10. Használt energia fajtája:
11. Alkalmazandó szabályozás és/vagy szabvány:
12. Gyártási idõ:
13. Minõségmegõrzési idõ:
14. Tételazonosító szám:
15. Megfelelõségi tanúsítvány, a terméken vagy a csomagoláson feltüntetett vizsgáló intézetek, engedélyszámok:
16. Található-e CE, E vagy H jelölés a terméken:
17. A termék leírása:
18. A termék mérete:
19. A termék tömege:
20. A termék térfogata:
21. A termék csomagolása:
22. Mintavétel dátuma:
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GYÁRTÓ
23. Gyártó cég megnevezése, székhelye, telefon/faxszáma, e-mail címe:
24. Gyártó üzemegység megnevezése, címe:
25. A termék származási helye:
IMPORTÕRÖK, FORGALMAZÓK, EXPORTÕRÖK
26. Importõr(ök) megnevezése, címe, telefon/faxszáma, e-mail címe:
27. Forgalmazó(k) megnevezése, címe, telefon/faxszáma, e-mail címe:
28. Információ a termék exportjáról, exportõr(ök) megnevezése, címe, telefon/faxszáma, e-mail címe:
VESZÉLY
29. A gyártó vagy forgalmazó által a terméken vagy a csomagoláson feltüntetett veszély jellege és jelölése:
30. A veszély/kockázat jellege:
31. Az elvégzett vizsgálatok helye és eredménye:
32. Alkalmazott vizsgálati módszer(ek), elõírások, szabványok:
33. A vizsgált jellemzõk:
34. Milyen alapvetõ biztonsági elõírást nem elégít ki a termék?
35. A termék fellelhetõsége (terület, üzlettípus):
36. A veszélyeztetettek köre. Milyen fogyasztói csoportokat veszélyeztet?
37. Elõfordult baleset(ek), feltételezhetõen a termék által okozott egészségkárosodás(ok) száma, jellege:
FOGANATOSÍTOTT INTÉZKEDÉSEK
38. A gyártó, importõr vagy forgalmazó önkéntes intézkedései:
39. Hatósági intézkedések:
40. A hatósági intézkedés jogalapja:
41. A hatósági intézkedés területi hatálya:
42. A hatósági intézkedés jogerõre emelkedésének dátuma:
43. A hatósági intézkedés idõbeni hatálya:
EGYÉB INFORMÁCIÓ
44. Egyéb információ
45. Az átadott információ bizalmas?
46. Ha igen, milyen jogszabály alapján?
47. Csatolt anyagok, dokumentumok1

1

A képeket .jpg formátumban, a szöveges dokumentumokat .doc formátumban kell megküldeni.
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2. melléklet az 5/2011. (X. 28.) OMMF utasításhoz

REAGÁLÁSI FORMANYOMTATVÁNY

Súlyos kockázat (A 2001/95/EK irányelv 12. cikkének alkalmazásához)
1.

Reagáló ország és kapcsolattartó személy:

2.

Reagálás dátuma:

3.

Riasztás száma, riasztást küldõ ország és a termék neve:

4.

Termék fellelhetõ: igen/nem

5.

A kockázat értékelése:

6.

Önkéntes intézkedések (hatókör, jelleg, idõtartam és indoklás):

7.

Kötelezõ intézkedések (hatókör, jelleg, idõtartam és indoklás):

8.

Idõtartam:

9.

Egyéb információ:

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a szociális és munkaügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadásra került
szakképesítések központi programjai (tantervei) kerülnek kiadásra. A kiadott központi programok 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet
hatályba lépése napjától alkalmazhatók.
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés azonosító száma

33
54
31
31
33
33
33
31
31
31
54
31
54
31
52
33
33

582
523
582
341
582
543
811
522
522
582
582
582
522
863
213
582
815

01
04
07
01
03
01
01
01
05
21
06
10
01
01
01
04
01

1000
1000

00
00

00
00

1000
1000
1000
1000
1000

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

1000
1000
0000
1000
1000
1000

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

Ács, állványozó
Automatikai technikus
Bádogos
Bolti eladó
Burkoló
Bútorasztalos
Cukrász
Elektromos gép- és készülékszerelõ
Elektronikai mûszerész
Épületgépészeti rendszerszerelõ
Épületgépészeti technikus
Épületlakatos
Erõsáramú elektrotechnikus
Fegyvermûszerész
Fényképész és fotótermék-kereskedõ
Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó
Fodrász

Jóváhagyási szám

17723-1/2011.
17723-2/2011.
17723-3/2011.
17723-4/2011.
17723-5/2011.
17723-6/2011.
17723-7/2011.
17723-8/2011.
17723-9/2011.
17723-10/2011.
17723-11/2011.
17723-12/2011.
17723-13/2011.
17723-14/2011.
17723-15/2011.
17723-16/2011.
17723-17/2011.
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Sorszám

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés azonosító száma

31
31
33
31
31
33
52
54
52
31
52
54
54
31
54
33
33
33
31
31
33
31
33
52
33

521
521
543
521
582
542
341
542
815
582
725
582
523
523
582
811
542
811
582
521
521
582
811
811
522

09
10
02
11
13
04
05
01
01
15
01
03
05
01
04
02
05
03
23
24
08
17
04
02
04
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1000
1000

00
00

00
00

1000
0000
1000
1000

00
00
00
00

00
00
00
00

1000
1000
0000
1000
1000
0000
1000
1000

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

1000
1000
1000
1000
000
1000
1000
1000

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

Gépi forgácsoló
Géplakatos
Gumiipari technológus
Hegesztõ
Kályhás
Kárpitos
Kereskedõ
Könnyûipari technikus
Kozmetikus
Kõmûves
Látszerész és fotócikk-kereskedõ
Magasépítõ technikus
Mechatronikai technikus
Mechatronikus-karbantartó
Mélyépítõ technikus
Pincér
Szabó
Szakács
Szárazépítõ
Szerkezetlakatos
Szerszámkészítõ
Tetõfedõ
Vendéglátó eladó
Vendéglõs
Villanyszerelõ

Jóváhagyási szám

17723-18/2011.
17723-19/2011.
17723-20/2011.
17723-21/2011.
17723-22/2011.
17723-23/2011.
17723-24/2011.
17723-25/2011.
17723-26/2011.
17723-27/2011.
17723-28/2011.
17723-29/2011.
17723-30/2011.
17723-31/2011.
17723-32/2011.
17723-33/2011.
17723-34/2011.
17723-35/2011.
17723-36/2011.
17723-37/2011.
17723-38/2011.
17723-39/2011.
17723-40/2011.
17723-41/2011.
17723-42/2011.

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu).
A központi programokat a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Dokumentációs Osztály 1085 Budapest, Baross u. 52. levélcímre lehet megküldeni.
Budapest, 2011. szeptember 1.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

A szerkesztésért felel a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny Szerkesztõsége.
Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15., telefon: 374-2717; fax: 374-2903.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi B. u. 6.; tel.: 235-4512/233 mellék), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: www.megrendeles@mhk.hu).
2011. évi éves elõfizetési díj: 59 976 Ft, fél évre: 29 988 Ft.
Hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát is kíván alkalmazni, tartozik azt fotózásra alkalmas módon megrendeléséhez mellékelni.
HU ISSN 2062-4794
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
11.1996 – Lajosmizse

