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2011. évi CXLVII. törvény
az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

1. A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény módosításáról

1. § A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Khrtv.) 1. §-a és az azt megelõzõ

cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartott adatok kezelésének célja

1. § A központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja

a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési

kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.”

2. § (1) A Khrtv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény alkalmazásában

a) nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek, vagy amelynek

referenciaadatait a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás kezeli;

b) befektetési hitel: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti hitel;

c) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Hpt.) 3. § (1) bekezdés b)–c) és f)–g) pontjában foglalt tevékenységek, ideértve a biztosítókról és a biztosítási

tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdés 29. pontja és 5. § (6) bekezdés d) pontja szerinti

jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 28. §-a szerinti kölcsönnyújtást is;

d) értékpapír-kölcsönzés: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés

44. pontjában foglalt tevékenység;

e) referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t

kezelõ pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet;

f) referenciaadat-szolgáltató:

1. a pénzügyi szolgáltatások legalább egyikét végzõ pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény,

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító, közraktár

2. a Diákhitel Központ Zrt.,

3. a befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás,

4. az értékpapír-kölcsönzést végzõ befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelõ, elszámolóházi

tevékenységet végzõ szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény,

központi értéktár és biztosító, valamint

5. a határon átnyúló szolgáltatást végzõ, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelezõ, ha

a KHR-hez csatlakozott.

g) vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, az

európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót.”

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

„(2) E törvény alkalmazásában az írásban történõ adatátadás, tájékoztatás és egyéb kommunikáció alatt

a) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás között kizárólag az elektronikus úton történõ közlést;

b) a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás és a nyilvántartott természetes személy

között a postai úton való közlést és – a nyilvántartott személy elõzetes hozzájárulása esetén – az elektronikus

kézbesítésrõl szóló külön jogszabály szerint megvalósuló elektronikus kommunikációt;

c) a nyilvántartott vállalkozás esetében a postai úton való közlést, a Bszt. 4. § (2) bekezdés 65. pontja szerinti tartós

adathordozón való közlést és – a nyilvántartott vállalkozás elõzetes hozzájárulása esetén – az elektronikus

kézbesítésrõl szóló külön jogszabály szerint megvalósuló elektronikus kommunikációt és

d) a referenciaadat-szolgáltató és a nyilvántartott személy közötti közvetlen, személyes találkozásakor történõ, írásos

dokumentumátadást

kell érteni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 7-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) A Khrtv. 4. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[(1) A Felügyelet a KHR kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha]

„c) a pénzügyi vállalkozás nem felel meg a 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak.”

(2) A Khrtv. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet a KHR kezelésére vonatkozó engedélyt a Hpt. 29. §-ában foglalt eseteken kívül akkor is visszavonhatja, ha]

„b) a pénzügyi vállalkozás – az arra jogosult szerv határozatával megállapított módon – súlyosan vagy ismételten

megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok elõírásait,”

4. § (1) A Khrtv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés, a befektetési hitel nyújtására

vonatkozó szerzõdés, valamint az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzõdés, továbbá a jogszabályban

meghatározott hallgatói hitelszerzõdés (a továbbiakban együtt: az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés)

megkötését követõen írásban átadja a KHR részére

a) a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d) alpontjai szerinti

referenciaadatait,

b) a vállalkozásoknak a melléklet II. fejezetének 2.1 pontja és 2.2 pontja a)–d) alpontja szerinti referenciaadatait.”

(2) A Khrtv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép.

„(3) A referenciaadatok KHR-be történõ átadását megelõzõen a referenciaadat-szolgáltató beszerzi a természetes

személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más

referenciaadat-szolgáltató általi – a (7) bekezdés szerinti – átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy

ügyfél – az adatok KHR-ben történõ nyilvántartásának idõtartama alatt – bármikor megadhatja. Nem szükséges az

ügyfél hozzájárulása a 11–13. § alapján kezelt adatok átvételéhez. Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ

átvételéhez, úgy a KHR a melléklet II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pont a)–d) alpontjai, valamint az 1.5 pontja szerinti

adatokat tartalmazza.”

(3) A Khrtv. 5. §-a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A természetes személy ügyfél (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy ügyfél

valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Ha az ügyfél adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdései

vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozata tartalmán a késõbbiekben változtat, és írásbeli

hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy idõben legkésõbb keletkezett

írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére.”

(4) A Khrtv. 5. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A KHR adatkezelése automatizált módon történik. A referenciaadat-szolgáltatók által megküldött, az azonos

természetes személyekre vonatkozó referenciaadatok a KHR-ben a referenciaadat-szolgáltató általi adatátvétel

céljából összekapcsolhatók.

(7) Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés megkötését megelõzõen a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ

pénzügyi vállalkozástól átveszi:

a) természetes személy ügyfél esetében – ha a (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult –

a (2) bekezdés szerinti, a melléklet II. fejezetének 1.1–1.4 pontjai szerinti referenciaadatokat,

b) természetes személy ügyfél esetében – ha a (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatában nem járult hozzá adatai

lekérdezéséhez – a melléklet II. fejezetének 1.5 pontja szerinti, továbbá a 11–13. §-ban foglaltak alapján a KHR-ben

nyilvántartott referenciaadatokat [melléklet II. fejezet 1.2 pont e)–g) alpont, 1.3–1.4 pont],

c) vállalkozások esetén a melléklet II. fejezetének 2.1–2.4 pontjai szerinti referenciaadatokat.

(8) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás megkülönböztetés-mentesen köteles biztosítani a KHR-hez történõ

csatlakozás lehetõségét az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelezõ (a továbbiakban: más

tagállambeli hitelezõ) számára, ha az Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást végez.”

5. § A Khrtv. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a 6. § a következõ (5)–(7) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) Az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a referenciaadat-szolgáltató – az ügyfélvédelmi szabályok

figyelembevételével – két munkanapon belül köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelõ pénzügyi

vállalkozás részére írásban átadni. A határidõ számításának kezdete

a) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott szerzõdések megkötésének idõpontja,
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b) a 11. § (1) bekezdésében és a 14. § és 14/B. §-ban meghatározott idõtartam letelte,

c) a 12. § a) pontjában meghatározott esetben az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának idõpontja,

d) a 12. § b) pontjában és a 13. §-ban meghatározott esetekben a jogerõs bírósági határozat tartalmáról való

tudomásszerzés idõpontja,

e) a 14/A. §-ban meghatározott esetben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzõdés

felmondásának vagy felfüggesztésének idõpontja.

(4) A referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is

fennáll. Ebben az esetben a referenciaadat-szolgáltató az adatot az arról való tudomásszerzést követõ két

munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére.

(5) A referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követõ ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás

részére a melléklet II. fejezet 1.2 pontjának j) alpontja, illetve 2.2 pontjának k) alpontja szerinti adatot.

(6) Amennyiben a nyilvántartott személy az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés hatálya alatt elõtörlesztést

teljesít, a referenciaadat-szolgáltató az elõtörlesztést követõ két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelõ pénzügyi

vállalkozás részére a melléklet II. fejezet 1.2 pont i) alpontja, illetve 2.2 pont j) alpontja szerinti adatot.

(7) Ha a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás adatot szolgáltat a Magyar Nemzeti Bank és a Felügyelet részére,

a továbbított adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.”

6. § A Khrtv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ számításának kezdete:

a) a 11. § szerinti esetben, ha a tartozás nem szûnt meg, a 11. § (1) bekezdés szerinti adatátadás idõpontjától számított

ötödik év vége,

b) a 14. § szerinti esetben, ha a tartozás nem szûnt meg, a 14. § szerinti adatátadás idõpontjától számított ötödik év

vége,

c) az adat átadásának idõpontja a 12. §, a 13. § és a 14/A. § szerinti esetben,

d) a követelések sorba állításának megszûnési idõpontja a 14/B. § szerinti esetben,

e) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzõdése megszûnésének idõpontja.”

7. § A Khrtv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés megkötését megelõzõen a referenciaadat-szolgáltató

a természetes személlyel – a megalapozott döntés érdekében – megismerteti a KHR-bõl átvett adatokat és az abból

a természetes személy hitelképességére vonatkozóan megállapítható következtetéseit, valamint szükség esetén

figyelmezteti a természetes személyt a hitelfelvétel kockázataira.”

8. § A Khrtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes

személynek a melléklet II. fejezetének 1.1–1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezõ

szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett

tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idõpontjában érvényes legkisebb összegû havi minimálbért és

ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.”

9. § A Khrtv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes

személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezõ

szerzõdés megkötésének kezdeményezése során

a) valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve

b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978.

évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 274–277. §-ában meghatározott bûncselekmény elkövetését állapítja meg.”

10. § A Khrtv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes

személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait, akivel szemben

a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Btk. 313/C. §-ában

meghatározott bûncselekmény elkövetését állapítja meg.”
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11. § (1) A Khrtv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a vállalkozásnak

a melléklet II. fejezetének 2.1–2.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezõ

szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása

több mint harminc napon keresztül fennállt.”

(2) A Khrtv. a 14. §-t követõen a következõ 14/A. § és 14/B. §-sal egészül ki:

„14/A. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak

a melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz

elfogadására irányuló szerzõdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítõ fizetési

eszköz elfogadására irányuló szerzõdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.

14/B. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak

a melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben

– fedezethiány miatt – harminc napot meghaladó idõszak alatt, megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb

összegû sorba állított követelést tartanak nyilván.

(2) E § alkalmazásában referenciaadat-szolgáltató a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottakon túl

a pénzforgalmi szolgáltatást [Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pont] nyújtó pénzforgalmi intézmény vagy hitelintézet.”

12. § (1) A Khrtv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés elõkészítése során a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja

a szerzõdés megkötése ügyében eljáró természetes személyt a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról,

a nyilvántartott személyt megilletõ jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott

célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai az 5. § (2) bekezdése szerint átadásra kerülnek, valamint a 11–13. § szerint

átadásra kerülhetnek.”

(2) A Khrtv. 15. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A referenciaadat-szolgáltató a 6. § (5) bekezdés szerinti referenciaadatot kivéve, valamennyi e törvény szerinti,

a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére történõ adatátadást követõen legfeljebb öt munkanapon belül írásban

tájékoztatja a nyilvántartott személyt az adatátadás megtörténtérõl.”

13. § A Khrtv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésõbb öt munkanapon belül köteles

a helyesbített vagy törlendõ referenciaadatot – a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett – a KHR-t kezelõ

pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni.”

14. § A Khrtv. 17. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A bíróság a keresetlevelet a Pp. 124. § (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de

legkésõbb a bírósághoz érkezéstõl számított három munkanapon belül megvizsgálja és – amennyiben a keresetlevél

a tárgyalás kitûzésére alkalmas – intézkedik a tárgyalási határnap kitûzésérõl. A tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy

a keresetlevélnek az alperes részére történõ kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelõzze. Az elsõ

tárgyalást legkésõbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétõl számított nyolcadik munkanapra kell kitûzni. Ha

a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitûzésére [Pp. 124. §], a tárgyalás

kitûzésére elõírt határidõ kezdõ idõpontját ettõl az idõponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén

a folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani.”

15. § (1) A Khrtv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § (1) Az e törvény hatályba lépésétõl számított kilencven napon belül a referenciaadat-szolgáltató írásban

tájékoztatja a természetes személy ügyfeleit az általa vezetett szerzõdések tartalmáról [melléklet II. fejezet 1.2 pont

a)–d) és i)–j) alpont], az adatátadási kötelezettségérõl, a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az

ügyfelet megilletõ jogokról, valamint arról is, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra

lehet felhasználni.

(2) A referenciaadat-szolgáltató az e törvény hatálybalépésétõl számított száznyolcvan napon belül átadja a KHR-t

kezelõ pénzügyi vállalkozás részére a fennálló szerzõdéseinek természetes személy ügyfeleire vonatkozó, a melléklet

II. fejezet 1.1–1.2 pontja szerinti referenciaadatokat. A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás az e bekezdés alapján kapott

adatokat a 9. §-ban meghatározott idõpontig kezeli.
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(3) A (2) bekezdés nem érinti a referenciaadat szolgáltatók azon kötelezettségét, hogy a 11–14/B. § szerinti

referenciaadatokat a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás részére a törvény hatálybalépésétõl átadja.

(4) A természetes személy az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztató kézhezvételétõl számított tizenöt napon

belül kérheti adatainak pontosítását.

(5) A referenciaadatok (2) bekezdés szerinti KHR-be történõ átadásukat követõen csak akkor adhatók át a KHR-bõl más

referenciaadat-szolgáltatónak, ha a KHR-bõl adatot kérõ referenciaadat-szolgáltató beszerzi az ügyfél 5. § (3) bekezdés

szerinti hozzájáruló nyilatkozatát. Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, úgy a

nyilatkozattal kapcsolatban a KHR a melléklet II. fejezetének 1.5 pontja szerinti adatokat tartalmazza, mely adat a

referenciaadat-szolgáltató részére kiadható.

(6) Az e törvény hatálybalépésekor a Hpt. szerinti Központi Hitelinformációs Rendszerben kezelt, az e törvény alapján a

KHR-ben nyilvántartandó adatokat a KHR-ben kell kezelni.”

16. § A Khrtv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A jelzáloghitel nyújtására jogosult biztosító és a zálogkölcsönzéssel foglalkozó közraktár esetében a 22. §

(1)–(2) bekezdésében meghatározott határidõ a KHR-hez történõ csatlakozás napjától számítandó.”

17. § A Khrtv. 23. §-t követõ címe az alábbiak szerint módosul, és a Khrtv. az alábbi 24. §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések

24. § A az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVII. törvény

(a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelõzõen a Khrtv. alapján átadott és nyilvántartott, de a Módtv.-vel

megállapított rendelkezések alapján átadásra nem kerülõ referenciaadatokat a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás

a Módtv. hatálybalépését követõ két munkanapon belül visszaállíthatatlanul törli.”

18. § A Khrtv.

a) 3. § (1) bekezdésében az „az üzleti titok és banktitok” szövegrész helyébe az „az üzleti titok, a banktitok és a fizetési

titok” szöveg, az „a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Hpt.)” szövegrész helyébe az „a Hpt.” szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében a „15. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „15. § (8) bekezdésében” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében az „A 11. §-ban foglalt” szövegrész helyébe az „A 11. és 14. §-ban foglalt” szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a „feladat” szövegrész helyébe a „referenciaadat-szolgáltatás” szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe az „egy munkanapon belül” szöveg,

f) 9. § (2) bekezdésében az „5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti” szövegrész helyében az „az adatszolgáltatás tárgyát

képezõ” szöveg, a „tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásban tájékoztatja” szöveg,

g) 15. § (2) bekezdésében a „a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató kiadvány” szövegrész helyébe az

„a Felügyelet által a honlapján megjelentetett mintatájékoztató” szöveg,

h) 15. § (5) bekezdésében a „14. §-ban” szövegrész helyébe a „14–14/B. §-ban” szöveg,

i) 15. § (8) bekezdésében az „a tájékoztatás iránti kérelmet” szövegrész helyébe az „a (7) bekezdés szerinti

tájékoztatás iránti kérelmet” szöveg,

j) 15. § (9) bekezdésében a „(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(6)–(7) bekezdés” szöveg,

k) 16. § (2) bekezdésében a „nyújthatja be” szövegrész helyébe az „írásban nyújthatja be” szöveg,

l) 16. § (3) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe az „annak kézhezvételét követõ két munkanapon

belül” szöveg,

m) 16. § (4) bekezdésében a „három munkanapon belül” szövegrész helyébe az „öt munkanapon belül” szöveg,

n) 18. § (2) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe a „két munkanapon belül” szöveg,

o) 23. § (4) bekezdésében a „14. §-ban meghatározott” szövegrész helyébe a „14–14/B. §-ban meghatározott”

szöveg

lép.

19. § A Khrtv. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

20. § Hatályát veszti a Khrtv. 3. § (3) bekezdése.
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2. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének

rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

21. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A devizakölcsön fedezetéül kikötött, ingatlanon alapított jelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyt a pénzügyi

intézmény akkor köteles kiadni a zálogkötelezettnek, ha a hiteladós a devizakölcsönbõl és a gyûjtõszámlahitelre

vonatkozó hitelkeret-szerzõdésbõl eredõ tartozását maradéktalanul megfizette.”

3. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

22. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 200/B. §

(1) bekezdés 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, illetve a fogyasztóval kötött

deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerzõdés alapján fennálló teljes finanszírozási összeg és

maradványérték megfizetése (a továbbiakban: végtörlesztés) esetén a kölcsönszerzõdésbõl, illetve pénzügyi

lízingszerzõdésbõl (a továbbiakban együtt: kölcsönszerzõdés) eredõ pénzkölcsön nyújtásból vagy pénzügyi lízingbõl

eredõ követeléssel (a továbbiakban: kölcsön) 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) A Hpt. 200/B. §-a a (3) bekezdést követõen a következõ (3a)–(3c) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A hitelfelvevõ tartozásigazolásra vonatkozó kérelmét, valamint a (2) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli

igénybejelentést követõ 3 munkanapon belül a pénzügyi intézmény köteles az érintett ügyfelet postai úton vagy más,

a szerzõdésben meghatározott közvetlen módon is tájékoztatni – az (1) bekezdés szerinti végtörlesztés legvégsõ

lehetséges idõpontjának figyelembevételével – a végtörlesztés várható összegérõl devizanem és jogcím szerinti

bontásban.

(3b) A hitelfelvevõ tartozásigazolásra vonatkozó kérelme önmagában nem minõsül a (2) bekezdés c) pontja szerinti

igénybejelentésnek.

(3c) A pénzügyi intézmény a tartozásigazolás kiállításáért és kiadásáért semmiféle díjat, egyéb költséget nem

számíthat fel.”

(3) A Hpt. 200/B. §-a a (4) bekezdést követõen a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A hitelfelvevõ – ha az (1) bekezdés szerinti pénzügyi intézménnyel szemben eleget tesz a végtörlesztéssel

kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettségének – a lakóingatlanát terhelõ (1) bekezdés szerinti zálogjogról való

lemondást követelheti a zálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézménytõl. A zálogjoggal rendelkezõ pénzügyi

intézmény a lemondást tartalmazó jognyilatkozatát az erre irányuló követelés érvényesítése esetén a végtörlesztés

teljesítésének igazolását követõ 8 napon belül kiadni köteles.”

(4) A Hpt. 200/B. §-a a (7) bekezdést követõen a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel vagy életbiztosítási szerzõdéssel kombinált deviza alapú kölcsön

végtörlesztése esetén a lakás-elõtakarékossági szerzõdés alapján járó megtakarítást, illetve felvett áthidaló vagy

lakáskölcsönt, továbbá az életbiztosítási szerzõdés alapján járó megtakarítást a végtörlesztésnél az (1) bekezdésben

meghatározott árfolyamon kell figyelembe venni.”

(5) A Hpt. 200/B. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) E § alkalmazásában

a) 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;

b) lakóingatlannak minõsül a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóépület, lakóház vagy lakás,

társas üdülõ és üdülõ megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá építési

engedéllyel épült, de még használatba vételi engedéllyel nem rendelkezõ lakóépület, lakóház vagy lakás, valamint az

ingatlan-nyilvántartásban tanyahelyként, tanyaként feltüntetett lakás céljára szolgáló épület;

c) a lízingbevevõ is hitelfelvevõnek minõsül.”

(6) A Hpt. 200/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „folyósításánál” szövegrész helyébe a „folyósításakor” szöveg lép.
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23. § A Hpt. 210. § (5a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5a) A fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerzõdések esetében a pénzügyi intézmény kizárólag

azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek az adott szerzõdés teljesítésének és fenntartásának

érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegû kezelési költséget

és a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással

kapcsolatos költséget, amennyiben a hitelintézetet terhelõ biztosítási díj is deviza alapú. Nem számolható fel

a fogyasztó számára devizában a szerzõdéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és igazolások elõállításával, az

ügyfelek látogatásával, a hitel monitoringgal, a felmondással, a fedezet értékbecslésével és cseréjével, a szerzõdés

módosításával, a nem a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti

biztosítási szolgáltatással, továbbá a hitelszerzõdés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával

kapcsolatos díj és költség.”

24. § A Hpt. 234/F. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(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, valamint az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXLVII. törvény 22. §-ával 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, illetve deviza alapú pénzügyi lízingszerzõdés 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.”

4. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

25. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/C. § (1) bekezdése a következõ

l) ponttal egészül ki:

(32/C. § (1) Tárgyánál fogva díjmentes:)

„l) a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerzõdésbõl származó követelés

törvényben rögzített árfolyamon történõ végtörlesztése során megszûnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az

elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, valamint a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek

eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján

la) a Magyar Állam javára történõ lakásvásárlással megszûnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és

terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás,

lb) a visszavásárlási jog bejegyzésére irányuló eljárás,

lc) a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. javára történõ vagyonkezelõi jog bejegyzésére irányuló eljárás.”

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

26. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) a következõ 84/S. §-sal egészül ki:

„84/S. § Az 1. számú mellékletnek az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXLVII. törvénnyel megállapított 7.20. pontjában foglalt rendelkezés az otthonvédelemmel összefüggõ

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény hatálybalépésének napjától alkalmazható.”

27. § Az Szja tv. 1. számú melléklet 7.20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egyéb indokkal adómentes:)

„7.20. lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsön (ideértve a deviza alapú,

lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerzõdésbõl származó követelést is) adósa által teljesített, törvényben

rögzített árfolyamon történõ végtörlesztés miatt megszûnõ kötelezettség;”

15. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5329



6. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

28. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdés s) és t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Mentes az ajándékozási illeték alól:)

„s) lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerzõdésbõl, illetve deviza alapú,

lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerzõdésbõl származó követelés, ha az a törvényben rögzített árfolyamon

végtörlesztõ magánszeméllyel szemben végérvényesen megszûnik;

t) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú

kölcsönszerzõdésbõl, illetve deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerzõdésbõl származó követelés

feltéve, hogy

ta) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának egy fõre esõ jövedelme

– a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelõzõ három hónap átlagában – nem haladja meg a

mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy

tb) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelõzõen

végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.”

7. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Díjtörvény 32/C. § (1) bekezdés aa)–ac) pontja.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Melléklet a 2011. évi CXLVII. törvényhez

I. Az azonosító adatok

1. Természetes személy személyazonosító és lakcím adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, idõ,

állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas

igazolvány száma.

2. A referenciaadat-szolgáltatót azonosító adatok: név, rövidített név, székhely, telephely és fióktelep címe, adószám,

a képviseletre jogosultak neve és beosztása.

II. A központi hitelinformációs rendszerben az ügyfelekrõl nyilvántartható adatok

1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok:

1.1. Azonosító adatok:

a) név,

b) születési név,

c) születési idõ, hely,

d) anyja születési neve,

e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,

f) lakcím,

g) levelezési cím,

h) elektronikus levelezési cím.
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1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés adatai:

a) a szerzõdés típusa és azonosítója (száma),

b) a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja,

c) ügyféli minõség (adós, adóstárs),

d) a szerzõdés összege, a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme, valamint

a törlesztés módja és gyakorisága,

e) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja,

f) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett

tartozás összege,

g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja,

h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés,

i) elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme,

j) fennálló tõketartozás összege és pénzneme.

1.3. Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés adatai:

a) az igénylés elutasításának idõpontja, indoka,

b) okirati bizonyítékok,

c) jogerõs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezõ részének tartalma.

1.4. A készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok:

a) a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),

b) a letiltás idõpontja,

c) a letiltott készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel végrehajtott mûveletek idõpontja, száma, összege,

d) a jogosulatlan felhasználások száma,

e) az okozott kár összege,

f) a bírósági határozat jogerõre emelkedésének idõpontja,

g) perre utaló megjegyzés.

1.5. A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok:

a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum),

b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,

c) az ügyfél azonosító adatai,

d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.

2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok:

2.1. azonosító adatok:

a) cégnév, név,

b) székhely,

c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,

d) adószám.

2.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdés adatai:

a) a szerzõdés típusa és azonosítója (száma),

b) a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja,

c) a szerzõdés megszûnésének módja,

d) a szerzõdés összege a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme, valamint

a törlesztés módja,

e) a 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja,

f) a 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,

g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idõpontja és összege,

h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének idõpontja és módja,

i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés,

j) elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, valamint pénzneme,

k) fennálló tõketartozás összege és pénzneme.

2.3. Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván:

a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzõdés azonosítója (száma),

b) a sorba állított követelések összege és devizaneme,
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c) a követelések sorba állításának kezdõ és megszûnési idõpontja,

d) perre utaló megjegyzés.

2.4. A készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzõdésre vonatkozó adatok:

a) a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének, felfüggesztésének idõpontja,

b) perre utaló megjegyzés.

2011. évi CXLVIII. törvény
a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása
érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

1. § (1) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A kamat mértéke – ha azt a felek nem határozták meg és jogszabály kivételt nem tesz – megegyezik a jegybanki

alapkamattal. A magánszemélyek egymás közötti viszonyában kikötött kamat – ha jogszabály eltérõen nem

rendelkezik – a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis. A fizetendõ

kamat számításakor az érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az

adott naptári félév teljes idejére.”

(2) A Ptk. 301. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a jogosultnak a késedelembe esés idõpontjáig kamat jogszabály vagy szerzõdés alapján jár, a kötelezett

a késedelembe esés idõpontjától e kamaton felül – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a késedelemmel érintett

naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyezõ mértékû kamatot,

de összességében legalább az (1) bekezdésben meghatározott kamatot köteles megfizetni. A magánszemélyek

egymás közötti viszonyában kikötött késedelmi kamat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jegybanki

alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis.”

(3) A Ptk. a következõ új 689. §-sal egészül ki:

„689. § A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított

232. § (3) bekezdést és az 1. § (2) bekezdésével megállapított 301. § (3) bekezdést a hatálybalépését követõen

megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.”

2. § Hatályát veszti a Ptk. 201. § (3) bekezdése és 685. § f) pontja.

2. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

3. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 199. §-a helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„199. § (1) A pénzügyi intézmény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – fogyasztónak nem nyújthat olyan

kölcsönt, amelynek a teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Hitelkártya-szerzõdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak,

tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármûvet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez

nyújtott kölcsönre, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató nem

haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét.

kínálhat korlátozott idõtartamra kedvezményes kamatot.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 7-i ülésnapján fogadta el.
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(3) E § alkalmazásában az érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az

adott naptári félév teljes idejére.”

4. § A Hpt. a következõ 210/B. §-sal egészül ki:

„210/B. § (1) Fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is –

fedezete mellett kötött kölcsönszerzõdésre (a továbbiakban: jelzáloghitel-szerzõdés) a 210. § (3)–(5), (6)–(7) és

(9) bekezdésétõl eltérõen a (2)–(10) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Jelzáloghitel-szerzõdés esetén a pénzügyi intézmény a fogyasztó szerzõdésszerû teljesítése esetén nem számíthat

fel a kamaton felül rendszeresen fizetendõ kamat jellegû díjat vagy költséget, és a szerzõdés megkötésekor nem

(3) A jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor a pénzügyi intézménynek – ha jogszabály másként nem rendelkezik –

a kamat változását az alábbi módszerek egyikével kell meghatároznia:

a) referencia-kamatlábhoz kötve, vagy

b) a kamat mértéke a kölcsönszerzõdésben meghatározott 3 éves, 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusok alatt

rögzített.

(4) A kamaton felül nem rendszeresen fizetendõ egyéb díjat, költséget a pénzügyi intézmény már megkötött

szerzõdések vonatkozásában évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elõzõ évi éves fogyasztói

árindex mértékében emelheti.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a fogyasztó által fizetendõ kamat és a referenciakamat

különbségét (a felárat) a pénzügyi intézmény egyoldalúan a fogyasztó számára kedvezõtlenül kizárólag az alábbi

esetekben módosíthatja:

a) a fogyasztó egyhavi törlesztõrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy

b) a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítást a

pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerzõdésben meghatározott közvetlen módon történõ értesítése

ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott feltételek változásának felárra gyakorolt hatását a pénzügyi intézmény belsõ

szabályzatában rögzíti.

(7) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a referencia-kamatláb

a) forinthitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi BUBOR, vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló

kormányrendeletben meghatározottak szerint az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. által havi rendszerességgel

közzétett 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozam,

b) euróhitelnél és euró alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi EURIBOR,

c) svájci frank hitelnél és svájci frank alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi CHF LIBOR.

(8) Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerzõdés esetén a kamat mértékét a választott referencia-kamatláb

futamidejének megfelelõ idõközönként kell a fordulónapot megelõzõ hónap utolsó munkanapja elõtt 2 nappal

érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani.

(9) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kamatozás esetén az új kamatperiódusokban alkalmazott kamat

mértékét annak hatálybalépését megelõzõen legalább kilencven nappal hirdetményben közzé kell tenni.

A módosításról és a módosítást követõen várhatóan fizetendõ törlesztõrészletrõl az érintett ügyfeleket postai úton

vagy más, a szerzõdésben meghatározott közvetlen módon értesíteni kell. A közvetlen értesítés elküldésének legalább

90 nappal meg kell elõznie a módosítás hatálybalépését. A módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus

kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetõ módon,

elektronikusan is elérhetõvé kell tenni.

(10) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kamatozás esetén az új kamatperiódus kezdetét megelõzõ kilencven

nap alatt – a 210. § (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az ügyfél jogosult a szerzõdés díjmentes

felmondására. Az ügyfél felmondása hatályát veszti, ha a kamatperiódus végéig a felmondással érintett szerzõdésbõl

eredõ tartozás teljes összegét a hitelezõ részére nem fizeti meg.”

5. § A Hpt. a következõ új 234/G. §-sal egészül ki:

„234/G. § A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása

érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény 3. §-ával megállapított

199. §-t a hatálybalépését követõen megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.”
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6. § A Hpt. a következõ új 234/H. §-sal egészül ki:

„234/H. § (1) A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása

érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény 4. §-ával megállapított

210/B. § rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

(2) A 2012. január 1. elõtt fogyasztóval kötött egy évnél hosszabb hátralévõ futamidejû jelzálog-hitelszerzõdés

esetében – ha az nem felel meg a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás

biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény 4. §-ával

megállapított 210/B. § rendelkezéseinek – a fogyasztó 2012. május 31-ig egy alkalommal kérheti a szerzõdés – számára

hozzáférhetõvé tett feltételeknek megfelelõ – módosítását, újrakötését vagy kiváltását, hogy az megfeleljen

a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes

pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény 4. §-ával megállapított 210/B. §

rendelkezéseinek azzal, hogy az új hitel

a) forinthitel lehet, ha az eredeti hitel forinthitel,

b) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más

– a c) pontban meg nem határozott – devizahitel,

c) svájci frank hitel, svájci frank alapú hitel, euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, ha az eredeti hitel svájci

frank hitel vagy svájci frank alapú hitel.

(3) A már fennálló jelzáloghitel szerzõdés a (2) bekezdés szabályai szerinti módosítására, újrakötésére vagy kiváltására

az a fogyasztó jogosult, aki az átalakításra vonatkozó írásbeli kérelme benyújtását követõ 60 napon belül

a jelzálog-hitelszerzõdés módosításához, újrakötéséhez vagy kiváltásához szükséges dokumentumokat a pénzügyi

intézmény számára hiánytalanul benyújtja.

(4) A (2) bekezdés szerinti jelzáloghitel-szerzõdéssel rendelkezõ fogyasztó módosításra, vagy újrakötésre vonatkozó

igénybejelentését a követeléssel rendelkezõ pénzügyi intézmény nem utasíthatja el és a szerzõdés módosításáért,

újrakötéséért vagy annak kiváltásával kapcsolatos elõtörlesztéséért díjat, költséget, jutalékot nem számíthat fel.

(5) A szerzõdés (2) bekezdésben meghatározott módosításának, újrakötésének vagy a kiváltásának és az ehhez

kapcsolódó egyéb pénzügyi szolgáltatásoknak a közvetítésére, valamint egyéb közremûködõi feladatok ellátására,

továbbá egyéb együttmûködés részeként történõ részvételre közvetítõ nem jogosult akkor sem, ha a váltás más

szolgáltatások értékesítése részeként vagy ehhez kapcsolódóan történik.”

7. § A Hpt. 210/A. § (5)–(6) bekezdésében „az (1) bekezdésben meghatározott szerzõdés” szövegrész helyébe

„a fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzõdés vagy pénzügyi lízingszerzõdés” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a Hpt. 210/A. § (1)–(4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CLVI. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról *

* A törvény szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 15. számának CD-melléklete tartalmazza.
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* A törvény szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 15. számának CD-melléklete tartalmazza.
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2011. évi CLXVII. törvény
a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról
és a szolgálati járandóságról*

1. Általános rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

a) biztosítással járó jogviszony:

aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti

biztosítással járó jogviszony,

ab) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya

alá tartozó személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti

biztosítással járó jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

ac) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény

eltérõen nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja

szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelõ jogviszony;

b) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai

Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

c) korhatár elõtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó

ca) elõrehozott öregségi nyugdíj,

cb) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj,

cc) korkedvezményes nyugdíj,

cd) bányásznyugdíj,

ce) korengedményes nyugdíj,

cf) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.)

Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,

cg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezései alapján megállapított

öregségi nyugdíj,

ch) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január

1-jét megelõzõen hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

ci) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen

hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

cj) szolgálati nyugdíj;

d) korhatár elõtti öregségi nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság kezdõ napja: az a nap,

amelytõl kezdõdõen a korhatár elõtti öregségi nyugdíjat, a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot

megállapítják;

e) nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülõ személy: az a személy, akinek

nyugdíjat, korhatár elõtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot folyósítanak, vagy akinek a nyugdíj, a korhatár

elõtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetik;

f) öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Tny.) 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár;

g) rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés

i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások,

a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,

valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-ai ülésnapján fogadta el.
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2. § (1) A korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot a jogszabályokban meghatározott nyugdíjmegállapító szervek

állapítják meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az igényérvényesítésre,

a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és

számítására, a korhatár elõtti ellátás igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idõ,

korkedvezményes idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás

visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési

kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó

szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy

nyugdíjat említ, azon korhatár elõtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot kell érteni.

(3) A korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.

(4) Ha e törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a korengedményes nyugdíj és a helyébe lépõ korhatár

elõtti ellátás folyósítására és megszüntetésére, valamint a munkáltató fizetési kötelezettségére és a visszatérítésre az

öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokon túl a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm.

rendelet és a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.)

Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit is megfelelõen kell alkalmazni.

(5) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti

esetekben a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, és a továbbfolyósításról, illetve a korhatár elõtti ellátás, szolgálati

járandóság folyósított összegének módosításáról nem hoz külön döntést.

2. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak továbbfolyósítása

3. § (1) Korhatár elõtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól nem állapítható meg. A 2012. január 1-jét

megelõzõ kezdõ naptól megállapításra kerülõ korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megállapítására a korhatár elõtti

öregségi nyugdíj kezdõ napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként kell

továbbfolyósítani

a) az 1949. évben vagy azt megelõzõen született, az 1. § c) pont ca)–ci) alpontja szerinti nyugdíjban részesülõ

személynek ezt a nyugdíját,

b) az 1954. évben vagy azt megelõzõen született, szolgálati nyugdíjban részesülõ személynek a szolgálati nyugdíja

csökkentések nélküli teljes összegét,

c) annak a korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ nõnek a korhatár elõtti öregségi nyugdíját, aki

2011. december 31-én rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági idõvel,

az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jogosult 2011. december 31-én a fegyveres szervek hivatásos állományú

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) vagy a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti

szolgálati viszonyban áll, a szolgálati nyugdíj összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai

szerint 2011. december 31-ével újra meg kell állapítani, és ha ez az összeg magasabb, mint a szolgálati nyugdíj

2011 decemberére járó havi összege, ezt az összeget kell 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés

mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani az öregségi nyugdíj szüneteltetésére

vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel fennállásáról a nyugdíjmegállapító szerv értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.

(5) A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi nyugdíjat e törvény rendelkezései nem érintik,

azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani.

4. § (1) 2012. január 1-jétõl – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. §

(2) bekezdése szerinti eset és az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/A. § (2) bekezdése szerinti eset kivételével – az 1950. évben vagy azt követõen

született,

a) az 1. § c) pont ca)–ch) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ személynek a korhatár elõtti

öregségi nyugdíját a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben,
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b) az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ személynek a korhatár elõtti

öregségi nyugdíját a (2) bekezdés szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt

összegben,

korhatár elõtti ellátásként kell továbbfolyósítani az 5. alcímben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíj helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás

továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó, az 1. § c) pont

ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó

mértékével.

(3) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár elõtti ellátás folyósított

összegét módosítani kell.

(4) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy a személyi jövedelemadóról szóló

törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megilletõ családi kedvezmény

– megosztással történõ érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén

jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal,

élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthetõ, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi

kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthetõ részére az adó mértékével megállapított

összeg a korhatár elõtti ellátás (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthetõ.

5. § (1) 2012. január 1-jétõl – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével – az 1955. évben vagy azt követõen született,

szolgálati nyugdíjban részesülõ személynek a szolgálati nyugdíját a (2) és (3) bekezdés szerint számított és a

2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az

5. alcímben foglaltak figyelembevételével.

(2) A szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó

szolgálati nyugdíj havi összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – csökkenteni kell a személyi jövedelemadó

mértékével. A szolgálati járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb

munkabér 150 százaléka alá, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege

– a 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj

kivételével – ezt az összeget meghaladta.

(3) A (2) bekezdés alapján nem csökkenthetõ a szolgálati járandóság összege, ha

a) a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az

alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegét a

jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minõsítõ határozattal megállapították,

b) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj – a 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok alapján

csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én

hatályos kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

c) a jogosult önkéntes tartalékos szerzõdést kötött, a szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napjától a szerzõdés

megszûnése hónapjának utolsó napjáig.

(4) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóság folyósított

összegét módosítani kell.

(5) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóságban részesülõ személy a személyi jövedelemadóról szóló

törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megilletõ családi kedvezmény

– megosztással történõ érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén

jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal,

élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthetõ, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi

kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthetõ részére az adó mértékével megállapított

összeg a szolgálati járandóság (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthetõ.

6. § Aki korhatár elõtti öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-je elõtt a Tny. 22/A. §-a alapján nyugdíjnövelésre jogot

szerzett, ezt a jogát korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság esetén is érvényesítheti az öregségi nyugdíjra

vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával.
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3. A korhatár elõtti ellátás megállapítása

7. § (1) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól – korhatár elõtti ellátásra jogosult

a) az, aki 2011. december 31-éig az elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj

igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai szerint szükséges

aa) életkort betöltötte, és

ab) szolgálati idõt megszerezte,

b) az az 1953. évben született nõ, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig, de legkésõbb

2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati idõt szerzett,

c) az, aki a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig, de legkésõbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét

megelõzõen hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,

d) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét

megelõzõen hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,

e) az, aki 2011. december 31-éig az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról

szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra

jogosultságot szerzett,

f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot

2012. január 1-jét megelõzõen a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntetõ megállapodást

2012. január 1-jét megelõzõen írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszûnését

követõ nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszûnését követõ napon a

2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az 1. § c) pont ca), cb), cd), ce) vagy cf) alpontja szerinti korhatár

elõtti nyugellátásra jogosult lett volna,

feltéve, hogy a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár elõtti

ellátás kezdõ napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettmûvészeti

életjáradékra nem jogosult, és a korhatár elõtti ellátás kezdõ napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult a korhatár elõtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése

elõtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a Tny. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint

a) a korhatár elõtti ellátás kezdõ napját megelõzõ napig szerzett, ha a korhatár elõtti ellátás kezdõ napja 2012. évben

van,

b) az a) pontban nem említett esetben 2012. december 31-éig szerzett.

8. § (1) Az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított korhatár elõtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó,

a korhatár elõtti ellátás kezdõ napján alkalmazandó szabályok, valamint a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kell

megállapítani.

(2) 1950. vagy 1951. évben született nõ esetén a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás

(1) bekezdés szerint kiszámított összegét a Tny. 2008. december 31-én hatályos 10. § (2) bekezdése szerint csökkenteni

kell, ha a jogosult

a) a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig csak csökkentett

összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot, és

b) a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt 2008. december 31-éig

megszerezte.

(3) A 7. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét

– a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/A. § (3) bekezdése szerint

csökkenteni kell, ha a jogosult a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ

napjáig csak csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.

(4) A 7. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét

a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/B. § (2), illetve (3) bekezdése szerint csökkenteni kell, ha a jogosult a

2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig csak a Tny. 2011. december

31-én hatályos 18/B. §-a szerinti elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.
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4. A szolgálati járandóság megállapítása

9. § Az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól – szolgálati járandóságra

jogosult az a személy,

a) akivel a Hszt., illetve a Hjt. alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelõzõen

írásban közölték, ha a szolgálati viszony megszûnését követõ napon a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én

hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult,

b) aki 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai, vagy a fegyveres

erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejû

rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati

nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet,

beleszámítva a szolgálati idõbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött idõt is, vagy

c) aki 1954-ben vagy azt megelõzõen született, 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. szerinti szolgálati

viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje

2011. december 31-én eléri a 25 évet,

feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdõ napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati

járandóság kezdõ napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdõ napján rendszeres

pénzellátásban nem részesül.

10. § (1) A 9. § a) és c) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én

hatályos szabályainak és az 5. § (2) és (3) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ahol

a rendelkezések

a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a szolgálati járandóságnak az 5. §

(2)–(5) bekezdésében foglaltak nélkül számított, megállapításkori havi összegét,

b) a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdõ

napját megelõzõ napon hatályos kötelezõ legkisebb munkabért

kell érteni.

(2) A 9. § b) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összege megegyezik a korábban folyósított rokkantsági,

baleseti rokkantsági nyugdíjnak az 5. § (2) és (3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával számított összegével azzal, hogy

ahol a rendelkezések

a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a 2011 decemberére járó a rokkantsági,

baleseti rokkantsági nyugdíj havi összegét,

b) a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdõ

napját megelõzõ napon hatályos kötelezõ legkisebb munkabért

kell érteni.

(3) Az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított szolgálati

járandóságra is alkalmazni kell.

5. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetése

11. § (1) A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy keresõtevékenységére a Tny. 83/B. §

(1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 2012. június 30-át követõen szerzett jövedelem vehetõ figyelembe, ha a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjat 2008. január 1-jét megelõzõ kezdõ naptól állapították meg.

12. § (1) A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a Hszt. 64. § (5) bekezdése, 264/C. § (1) bekezdés

c) pontja vagy a Hjt. 69. § (5) bekezdése alapján kérelmezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a

jogosult igazolja a szolgálati viszony megszûnését.

13. § A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell azokra a hónapokra, amikor a jogosult

álláskeresési járadékban részesül.
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14. § (1) A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának idõtartama alatt

a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekményt, vagy

b) öt évet el nem érõ szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos testi sértés [Btk. 170. § (2) bekezdés], személyi

szabadság megsértése [Btk. 175. § (1) bekezdés], emberkereskedelem [Btk. 175/B. § (1) bekezdés],

embercsempészés [Btk. 218. § (1) bekezdés], hivatali visszaélés (Btk. 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban [Btk.

226. § (1) bekezdés], vesztegetés [Btk. 251. § (1) bekezdés, 253. § (1) bekezdés, 254. § (1) bekezdés], befolyás

vásárlása (Btk. 256/A. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/B. § (1) bekezdés, 258/C. § (1) bekezdés],

vagy befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/E. § (2) bekezdés]

bûncselekményt

követett el, és az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

(2) A szolgálati járandóság folyósítását

a) a 9. § alapján jogosult személy esetén, ha a jogosult már a szolgálati járandóságot megállapító határozat jogerõre

emelkedésekor az (1) bekezdés szerinti, az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt,

a szolgálati járandóság kezdõ napjától,

b) az a) pontban nem említett esetben az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési oknak a nyugdíjfolyósító szerv általi

megállapítását követõ hónap elsõ napjától

kell szüneteltetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési ok megállapítása céljából

a) a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton

továbbítja a jogosult természetes személyazonosító adatait,

b) a nyugdíjfolyósító szerv havonta elektronikus úton továbbítja a szolgálati járandóságban részesülõ személyek

természetes személyazonosító adatait

a bûnügyi nyilvántartó szervnek.

(4) A bûnügyi nyilvántartó szerv a (3) bekezdésben meghatározott személyek természetes személyazonosító adatait

összeveti a bûntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Ha az összevetés alapján a bûnügyi nyilvántartó szerv azt

állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdés szerinti bûncselekményt követett el, és

az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényt, a bûncselekmény vagy

bûncselekmények elkövetésének idejét, valamint az érintett természetes személyazonosító adatait továbbítja a Hszt.

199. §-ában és a Hjt. 225. §-ában meghatározott központi személyügyi nyilvántartásokat kezelõ szerveknek

(a továbbiakban együtt: központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv).

(5) A központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv a bûnügyi nyilvántartó szervtõl átvett adatokat összeveti az általa

kezelt központi személyügyi nyilvántartás adattartalmával. Ha az összevetés alapján a központi személyügyi

nyilvántartást kezelõ szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdésben

meghatározott bûncselekményt a szolgálati viszonyának idõtartama alatt követte el, és az elítéléshez fûzõdõ

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényrõl, valamint az érintett személy természetes

személyazonosító adatairól tájékoztatja a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nyugdíjmegállapító szervet,

a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a nyugdíjfolyósító szervet.

(6) A (3)–(5) bekezdés alapján átvett személyes adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv, illetve a központi személyügyi

nyilvántartást kezelõ szerv – az adattovábbítási kötelezettségének teljesítését követõen haladéktalanul – törli.

(7) A szolgálati járandóság folyósításának az (1) bekezdés szerinti szüneteltetése esetén a szolgálati járandóság a jogosult

kérelmére és csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági

bizonyítvánnyal igazolja, hogy az (1) bekezdésben szüneteltetési ok már nem áll fenn.

15. § Ameddig a jogosult az újbóli folyósítást nem kéri, szüneteltetni kell a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság

folyósítását, ha a korhatár elõtti öregségi nyugdíj folyósítását 2011. december 31-én a jogosult kérelmére

szüneteltették a 12. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

16. § A szüneteltetést követõen a korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot az idõközi nyugdíjemelésekkel növelt

összegben kell újból folyósítani.
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6. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megszûnése

17. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megszûnik, ha

a) a jogosult meghal,

b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

c) a jogosult részére a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,

d) a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy

e) a nyugdíjmegállapító szerv a (2) bekezdés szerinti esetben vagy korengedményes nyugdíj helyébe lépõ korhatár

elõtti ellátás esetén a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet, illetve a

korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm.

rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezései által meghatározott esetben hivatalból megszünteti.

(2) Ha a korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,

a) a nyugdíjmegállapító szerv a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot a jogsértést megállapító

határozat jogerõre emelkedését követõ hónaptól megszünteti, és

b) a jogosultnak – ha a jogosult a korhatár elõtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban kevesebb, mint egy éve

részesül – a folyósított korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság teljes összegének megfelelõ összeget,

egyéb esetben a korhatár elõtti ellátásnak, illetve a szolgálati járandóságnak a megszüntetést megelõzõ egy

évben folyósított összegének megfelelõ összeget kell fizetnie.

(3) Akinek korhatár elõtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszûnik, annak korhatár elõtti ellátás és szolgálati

járandóság ismételten nem állapítható meg.

7. A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személyek öregségi nyugdíja

18. § (1) Ha a korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár

betöltésének napjától a korhatár elõtti ellátásnak a 4. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli összegét öregségi

nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülõ személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár

betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell

továbbfolyósítani.

(3) Az öregségi nyugdíj (1) vagy (2) bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas – a nyugdíjkorhatár betöltését követõ

hat hónapon belül – a nyugdíjmegállapító szervtõl kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását,

ha a korhatár elõtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülés idõtartama alatt legalább 365 nap szolgálati

idõt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdõdõen – abban

az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1), illetve

(2) bekezdés szerint folyósított összegnél.

(4) A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy halála esetén a hozzátartozói

nyugellátások megállapítása során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy ahol

az (1)–(3) bekezdés az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését említi, azon az elhunyt jogszerzõ halálát kell érteni.

8. A szolgálati nyugdíj rögzítése

19. § A szolgálati nyugdíj összegét 2011. december 31-ével, a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos

szolgálatinyugdíj-megállapítási szabályai szerint, 2012. december 31-éig – annak folyósítása nélkül – meg kell

állapítani, illetve újból meg kell állapítani (nyugdíjrögzítés) annak, aki

a) 2011. december 31-én a Hszt., illetve a Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja,

b) a 3. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozik, és

c) a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a

25 évet.

20. § Azoknak a 3. § (2) bekezdés b) pontjának hatálya alá nem tartozó személyeknek, akik folyósítás nélkül megállapított

vagy rögzített szolgálati nyugdíjjal rendelkeznek, az öregségi nyugdíj megállapítása során kérelemre a megállapított

vagy rögzített szolgálati nyugdíjnak az idõközi nyugdíjemelésekkel növelt összegét, több megállapított vagy rögzített
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szolgálati nyugdíj esetén a magasabb összeget kell öregségi nyugdíjként megállapítani, illetve a 18. § (1) vagy

(2) bekezdésében foglaltak szerint továbbfolyósítani, és ezt az összeget kell a hozzátartozói nyugellátások

megállapítása során figyelembe venni.

9. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság fedezete

21. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság költségeinek, valamint a korhatár elõtti ellátással és a szolgálati

járandósággal kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

(2) E törvény rendelkezéseire hivatkozással a 2011. december 31-én hatályos szabályokban foglaltakhoz képest a

korengedményes nyugdíjra megállapodást megkötõ munkáltató fizetési kötelezettsége nem növelhetõ és a

munkáltató visszatérítésre nem tarthat igényt.

10. Felhatalmazó rendelkezés

22. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság

megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és megszüntetésének részletes eljárási szabályait.

11. Hatályba léptetõ rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 64. § (2) bekezdése és a 104. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 12–28. alcím és a 30–42. alcím 2012. január 2-án hatályát veszti. A 29. alcím és a 43. alcím 2013. január 2-án hatályát

veszti.

12. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

24. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pontjában az „igénybevételével” szövegrész helyébe

az „ , a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék

igénybevételével” szöveg lép.

13. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

25. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdése

a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az álláskeresõ kérelmére nyugdíj elõtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha]

„e) korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban és átmeneti

bányászjáradékban nem részesül.”

26. § (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2) bekezdése

a következõ j) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben

a következõ adatok nyilvántartására jogosultak:]

„j) az arra vonatkozó adatok, hogy az álláskeresõ korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e.”

(2) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. §-a a következõ

(11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az állami foglalkoztatási szerv – a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatok és a TAJ megküldésével – hivatalból

értesíti a nyugdíjfolyósító szervet, ha korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülõ személynek állapít meg vagy szüntet meg álláskeresési

járadékot.”
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27. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés i) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„i) öregségi nyugdíjra jogosult személy: aki

ia) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik, vagy

ib) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül, vagy

ic) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti

nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összegû öregségi járadékban részesül,”

28. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 30. § (1) bekezdés d) pontjában az „idõvel” szövegrész helyébe az „idõvel, és” szöveg,

b) 39. § (2) bekezdés f) pontjában a „korengedményes nyugdíjak” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíj

helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás” szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 39. § (3) bekezdés a) pontjában az „az elõnyugdíj,” szövegrész,

b) 58. § (5) bekezdés h) pontjában az „a társadalombiztosítási jogszabályok által egyes munkakörökben biztosított

korkedvezmény figyelembevételével,” szövegrész.

14. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

30. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 80. § (2) bekezdésében a „korengedményes

nyugdíjat” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíjat és a helyébe lépõ korhatár elõtti ellátást” szöveg lép.

15. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

31. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 95. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A végkielégítésnek a (4) bekezdésben meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a

munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon az öregségi nyugdíjra való jogosultság

[87/A. § (1) bekezdés a) pont] megszerzését megelõzõ öt éven belül szûnik meg. Nem illeti meg az emelt összegû

végkielégítés a munkavállalót, ha az e bekezdésben foglaltak alapján korábban már emelt összegû végkielégítésben

részesült.”

32. § Hatályát veszti a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 65. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , illetve

a korengedményes nyugdíjazásra” szövegrész.

16. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

33. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ köztisztviselõ kérelmezi.”

34. § Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

a) 17. § (2) bekezdés f) pontja,

b) 17. § (9) bekezdése,

c) 19. § (2) bekezdésében a „vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra” szöveg,

d) 49/E. § (7) bekezdésében az „f) vagy” szövegrész.

5594 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 15. szám



17. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

35. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti

meg, ha)

„f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ közalkalmazott kérelmezi.”

36. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

a) 16. § (2) bekezdés d) pontjában az „a korengedményes nyugdíjazásra és” szövegrész,

b) 30. § (1) bekezdés e) pontja,

c) 37. § (7) bekezdésében a „vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra” szövegrész,

d) 78. § (3) bekezdésében az „ , e)” szövegrész.

18. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

37. § A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 1. § (4) bekezdésében a „nyugdíjasnak

minõsülõ” szövegrész helyébe a „nyugdíjasnak minõsülõ, vagy legkésõbb a munkaviszony megszûnését követõ

naptól kezdõdõen korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti

bányászjáradékban részesülõ (a továbbiakban együtt: nyugdíjas)” szöveg lép.

19. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

38. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában az „öregségi

nyugdíj” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj, a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti

életjáradék, az átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.

20. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

39. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §-a a következõ 46. és 47. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„46. Biztosítással járó jogviszony:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszony,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó

személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

c) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény eltérõen

nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony.

47. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl

szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

40. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény VI. RÉSZE a következõ 49/B. és 49/C. §-sal egészül ki:

„49/B. § (1) Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki

a) bányavállalkozónál föld alatti munkakörben

aa) legalább huszonöt év, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint figyelembe vehetõ szolgálati

idõt szerzett, vagy
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ab) legalább 5000 – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint szolgálati idõként figyelembe vehetõ –

mûszakot töltött el azzal, hogy a mecseki ércbányászatban elért mûszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki

szénbányászatban elért mûszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a mûszakszám meghatározása során figyelembe

venni,

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,

c) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban

nem áll, és

d) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi

nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a

nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel

azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.

(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – átmeneti bányászjáradékként

kell továbbfolyósítani annak az 1950. évben vagy azt követõen született, bányásznyugdíjban részesülõ, a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó személynek a bányásznyugdíját, aki

2011. december 31-én rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szolgálati idõvel vagy mûszakszámmal,

az átmeneti bányászjáradék szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(3) Az átmeneti bányászjáradékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában

foglaltak szerint kell emelni.

49/C. § (1) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az

igényérvényesítésre, az átmeneti bányászjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és

számítására, az átmeneti bányászjáradékra jogosító idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek

viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás

elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre

az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra

vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon átmeneti bányászjáradékot kell érteni.

(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti

bányászjáradék szüneteltetésére, megszûnésére és fedezetére, a megszûnéssel kapcsolatos jogkövetkezményekre,

valamint az átmeneti bányászjáradékban részesülõ személyek öregségi nyugdíjára a korhatár elõtti ellátásra

vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabály

korhatár elõtti ellátást említ, azon átmeneti bányászjáradékot kell érteni.”

41. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„v) az átmeneti bányászjáradék megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és megszüntetésének eljárására”

(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.)

21. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

42. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (5) bekezdésében a „nyugállományba” szövegrész helyébe

a „nyugállományba – ideértve azt is, aki legkésõbb a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszûnését követõ

naptól kezdõdõen korhatár elõtti ellátásban részesül –” szöveg lép.

22. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

43. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában a kiegészítõ nyugdíjpénztárnál)

„a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az

az idõpont, amelytõl a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,

balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által

folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben
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(nyugdíjban), növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj elõtti álláskeresési segélyben

részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idõ idõtartamától függetlenül jogosulttá válik a

nyugdíjszolgáltatásra;”

23. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

44. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár elõtti ellátásából, szolgálati járandóságából,

balettmûvészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb

33 százalékot lehet levonni.”

24. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

45. § Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény

a) 13/A. §-a,

b) 13/B. § (1) bekezdésében az „ , illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt” szövegrész,

c) 19. § (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíja, valamint” szövegrész.

25. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

46. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont a) és b) alpontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ: nyugdíj:)

„a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátások és hozzátartozói

nyugellátások, a rehabilitációs járadékról szóló törvényben meghatározott rehabilitációs járadék, továbbá a

foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj elõtti

munkanélküli-segély, álláskeresési segély, ha annak megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi

nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó idõtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor;

b) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

törvényben meghatározott korhatár elõtti ellátás és szolgálati járandóság;”

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont g) és h) alpontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ: nyugdíj:)

„g) a Kiváló és Érdemes Mûvészeket, valamint a Népmûvészet Mestereit és özvegyüket megilletõ, törvényben

meghatározott járadék (nyugdíj-kiegészítés), az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos

foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettmûvészeti életjáradék, valamint a Magyar

Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás;

h) a bányászatról szóló törvényben meghatározott átmeneti bányászjáradék, a nyugdíjas bányászok

szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló kormányrendelet alapján folyósított pénzbeli szénjárandóság,

valamint ugyanezen kormányrendelet szerint a pénzbeli szénjárandóságra jogosult magánszemély – a jogosult

elhalálozása esetén a kormányrendeletben meghatározott közeli hozzátartozója – számára a jogosult volt

munkáltatója, vagy a munkáltató jogutódja által folyósított pénzbeli szénjárandóságnak a kormányrendeletben

meghatározott mértéket meg nem haladó része;”

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

módosítása

47. § A Hszt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény rendelkezéseit a fegyveres szervek szerzõdéses állományú tagjaira, továbbá – a rájuk vonatkozó

mértékben – a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult személyekre, valamint
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a törvényben meghatározott esetben és körben a fegyveres szervek hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú

tagjainak hozzátartozóira, továbbá a szolgálati járandóságban részesülõkre és hozzátartozóikra is alkalmazni kell.”

48. § A Hszt. a „Pályázati rendszer” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 44/A. §-sal egészül ki:

„Nyugdíj elõtti rendelkezési állomány
44/A. § (1) A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérése elõtt öt évvel, kérelmére vagy

– a munkáltató érdekkörében felmerült okból, beleegyezésével – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró erre irányuló

döntése alapján nyugdíj elõtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább 30 év szolgálati viszonyban töltött

idõvel rendelkezik.

(2) A hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezett tagja

a) csak veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején hívható szolgálatba,

b) arra az idõtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított

illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezéskor öregségi

nyugdíjként megilletné – figyelembe véve a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti

ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben foglaltakat is –, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

volna,

c) szolgálatba hívása idõtartamára a ténylegesen betöltendõ beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi

illetményének megfelelõ díjazásra jogosult,

d) szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság

idõarányosan illeti meg.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összegrõl a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót annak kérelmére a

nyugdíjmegállapító szerv tájékoztatja. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott illetmény emelésének mértéke

megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével.”

49. § A Hszt. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„52. § A hivatásos szolgálat felsõ korhatára megegyezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben

meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral.”

50. § A Hszt. 56. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hivatásos állomány nõ tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. §

(2a)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idõvel.”

51. § A Hszt. 59. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya)

„a) a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérése;”

(miatt.)

52. § A Hszt. az „Az elõmenetel feltételei” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 70/A. §-sal egészül ki:

„Könnyített szolgálat
70/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha betöltötte 52. életévét és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban

töltött idõvel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a fegyveres szervnél könnyített szolgálatban

foglalkoztatottak által betölthetõ munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) a szolgálati viszonyban töltött idõbe be kell számítani az 1996. augusztus 31-ét követõ hivatásos állományba vételt

közvetlenül megelõzõen fegyveres szervnél, a Magyar Honvédségnél vagy a miniszter által vezetett minisztériumnál

2012. január 1-je elõtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban eltöltött

idõt azzal, hogy e jogviszonyokban eltöltött idõ ötven százalékos mértékben vehetõ figyelembe, továbbá

b) az e törvény alapján létesített szerzõdéses jogviszonyban eltöltött idõt is szolgálati viszonyban töltött idõnek kell

tekinteni.

(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idõ heti 35 óra, túlszolgálat nem rendelhetõ el.

A könnyített szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.
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(4) A könnyített szolgálatban történõ foglalkoztatás megkezdésekor a hivatásos állomány könnyített szolgálatban

foglalkoztatott tagjának illetményét a könnyített szolgálatot megelõzõ utolsó havi illetménye alapján számított

távolléti díjnak megfelelõ összegben kell megállapítani. Az így megállapított illetmény a könnyített szolgálat

idõtartama alatt nem csökkenhet.

(5) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket a miniszter határozza meg.”

53. § A Hszt. XVII. Fejezete a következõ 205/A. §-sal egészül ki:

„205/A. § A 204. és 205. §-ban meghatározott rendelkezéseket a szolgálati járandóságban részesülõkre is megfelelõen

alkalmazni kell.”

54. § A Hszt. 264/C. §-át megelõzõ alcíme és 264/C–264/F. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek:

„Különleges foglalkoztatási állomány
„264/C. § (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt a szolgálati járandóságra jogosult

a) vállalja, hogy hivatásos szolgálati viszony keretében a különleges foglakoztatási állományban (a továbbiakban:

szenior állomány) teljesít szolgálatot,

b) megfelel a miniszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek, és

c) a szolgálati járandóságát a különleges foglalkoztatási állomány idejére szünetelteti,

kérelmére – függetlenül attól, hogy melyik fegyveres szervnél vagy a Magyar Honvédségnél állt fenn szolgálati

viszonya – a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába kell venni.

(2) A szenior állományba tartozó szolgálati beosztást nem lát el.

(3) A szenior állományban történõ foglalkoztatásra a rendõrség és a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejû

szerzõdést köt, amely alapján az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig foglalkoztatható.

(4) A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított

illetménye nem lehet alacsonyabb a részére a szenior állományba vétel elõtt folyósított szolgálati járandóságnak

– a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény 5. § (2)–(5) bekezdése szerinti csökkentés nélkül számított – összegénél, és el kell, hogy érje

a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát. Az illetményemelés mértéke megegyezik

az öregségi nyugdíjemelés mértékével.

(5) Szenior állományba vételkor a szolgálati idõt a szolgálati nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati

idõ alapján kell megállapítani.

264/D. § (1) A szenior állomány tagja – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fegyver nélküli szolgálatot lát el.

(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti 35 óra, részére túlszolgálat nem rendelhetõ el,

a szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.

(3) A szenior állomány tagját a szolgálati feladataira figyelemmel megállapított felszereléssel kell ellátni.

(4) Kihirdetett veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején a szenior

állományban foglalkoztatottra a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.

264/E. § A szenior állományban foglalkoztatott a hivatásos szolgálati viszony létesítését követõen, a tényleges

szolgálat megkezdése elõtt, a szolgálati feladatok jellegének megfelelõ képzésben részesül.

264/F. § (1) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya az öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt is

megszûnik

a) a szenior állomány tagjának kérelmére, vagy

b) ha a szenior állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének vagy a szenior állomány tagjára

vonatkozó egészségi, fizikai és pszichikai követelményeknek.

(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonyának megszüntetésére irányuló kérelemben meg kell

jelölni a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját. A kérelmet a szolgálati viszony megszüntetésének

idõpontját megelõzõen legalább 60 nappal be kell nyújtani.

(3) Ha a szenior állomány tagjának szolgálati viszonya kérelemre szûnik meg, a szenior állományba egy alkalommal

visszavehetõ.

(4) Megüresedett szolgálati beosztás betöltésénél a szenior állomány tagját – ha megfelel a 64. §-ban meghatározott

feltételeknek – elõnyben kell részesíteni.”
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55. § A Hszt. XXVI. Fejezete a következõ 341/D. §-sal egészül ki:

„341/D. § A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint

meg kell állapítani és rögzíteni kell. A szolgálati idõ rögzítését 2012. április 30-áig kell elvégezni, és errõl a hivatásos

állomány tagját írásban tájékoztatni kell. Az így rögzített szolgálati idõt a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány, a

felmentési idõ, a végkielégítés, a könnyített szolgálat, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából

kell szolgálati viszonyban töltött idõnek elismerni.”

56. § (1) A Hszt. 342. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben

szabályozza:)

„20. a szenior állományba vétel fizikai, pszichikai és egészségi feltételeit, a ruházati ellátási normát és a felszerelést;”

(2) A Hszt. 342. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban

foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket, valamint az e körbõl kizárt tevékenységeket és kapcsolódó

mentesítéseket rendeletben – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a polgári hírszerzõ szolgálat esetében

utasításban – állapítsa meg.”

57. § A Hszt.

a) 56. § (1) bekezdés c) pontjában a „szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot” szövegrész helyébe az „a Munka

Törvénykönyvérõl szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül” szöveg,

b) 63. § (6) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra jogosult” szövegrész helyébe az „a Munka Törvénykönyvérõl

szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül, szolgálati járandóságra jogosult, vagy az 56. §

(7) bekezdése alapján a felmentését maga kérte” szöveg,

c) 64. § (1) bekezdésében a „felmentéssel szüntették meg” szövegrész helyébe a „felmentéssel vagy az 59/A. §

(1) bekezdése alapján közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba történõ áthelyezéssel szüntették meg” szöveg,

d) 64. § (5) bekezdésében a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „szolgálati járandóságban részesülõ

volt” szöveg, a „nyugellátásának” szövegrész helyébe a „járandóságának” szöveg,

e) 81. § (1) bekezdésében a „nyugállományba helyezéssel” szövegrész helyébe a „nyugállományba vonulással”

szöveg, az „elérésével vagy azt követõen” szövegrész helyébe az „elérésével” szöveg,

f) 181. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Tny. tv.)” szövegrész helyébe a „Tny. tv.” szöveg,

g) 204. § (1) bekezdésében a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba helyezett vagy

nyugállományba vonult” szöveg,

h) 7. számú melléklete XII. pontjában a „nyugállományba helyezés ideje” szövegrész helyébe a „nyugállományba

helyezés, nyugállományba vonulás ideje” szöveg

lép.

58. § Hatályát veszti a Hszt.

a) 43. § (3) bekezdésében a „szolgálati vagy” szövegrész,

b) 52/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,

c) 53. §-át megelõzõ alcímben az „egyéb” szövegrész,

d) 55. § (3) bekezdésében az „– a szolgálati nyugdíjra, valamint a szolgálati idõ kedvezményes számítására vonatkozó

jog kivételével –” szövegrész,

e) 56. § (4) bekezdése,

f) 58/A. §-ában a „ , ha szolgálati nyugdíjra még nem jogosult” szövegrész,

g) 61. § (2) bekezdés e) pontja,

h) 61/A. §-a,

i) 63. § (6) bekezdés b) pontjában az „és nyugdíjjogosultságot nem szerzett” szövegrész,

j) 64. § (1) bekezdésében az „– amennyiben a hivatásos állomány tagjára vonatkozó felsõ korhatár eléréséig

a szolgálati nyugdíjjogosultság 182. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek szerint megszerezhetõ –”

szövegrész,

k) 182–184. §-a és a 182. §-t megelõzõ alcím,

l) 192. §-a,
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m) 192/A. § (1) bekezdése,

n) 264/G–264/L. §-a,

o) 300. § (1) bekezdés d) pontja,

p) 326. § (1) bekezdésében az „ , a nyugdíjjogosultság, a nyugdíj mértéke” szövegrész,

q) 326. § (2) bekezdése,

r) 326/A. §-ában az „ , a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke” szövegrész,

s) 328. § (1)–(3) bekezdése,

t) 328. § (4) bekezdésében „az (1) bekezdésben meghatározottakon túl” szövegrész,

u) 329. §-a,

v) 331. §-a,

w) 341. §-a,

x) 342. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , valamint a szolgálati idõ kedvezményes számítására jogosító, fokozott

igénybevétellel járó szolgálati beosztások meghatározását – azonos megnevezésû szolgálati beosztások esetén

a szakterület vagy az ellátandó feladat megjelölésével – a 329. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a

jogosultság megállapításának szabályait” szövegrész.

27. A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

59. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a jogsértést korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti

bányászjáradékban részesülõ személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges

jognyilatkozat hiányában történõ foglalkoztatásával követik el, a munkaügyi hatóság a jogsértést megállapító jogerõs

határozatát közli a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot megállapító szervvel.”

28. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

60. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (1) bekezdés b) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek

gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki)

„b) nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti

bányászjáradékban, idõskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális

ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik.”

29. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

61. § A Tbj. 4. § f) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki)

„1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. §

(3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány

által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben

(nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegû

öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

62. § (1) A Tbj. 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyeken túl – az, aki)

„e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,”

(2) A Tbj. 16. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyeken túl – az, aki)
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„g) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettõl nyugdíjban vagy a Magyar Alkotómûvészeti

Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági

nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,”

(3) A Tbj. 16. § (1) bekezdése a következõ u) és v) ponttal egészül ki:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyeken túl – az, aki)

„u) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

törvény alapján korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,

v) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben

meghatározott balettmûvészeti életjáradékban részesül.”

63. § A Tbj. 44/A. § (4) bekezdésében a „korengedményes nyugdíjban” szövegrész helyébe a „korhatár elõtti ellátásban,

szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti

Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban” szöveg lép.

64. § (1) Hatályát veszti a Tbj.

a) 20/A. § (1) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében, 29. § (8) bekezdésében a „Tny. tv. szerint” szövegrész,

b) 31. § (7) bekezdése,

c) 44/A. § (3) bekezdés c) pontja.

(2) Hatályát veszti a Tbj.

a) 4. § l) pontjában a „ , valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék” szövegrész,

b) 18. § (1) bekezdés e) pontja,

c) 19. § (6) bekezdése,

d) 20/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,

e) 27. § (5) bekezdése,

f) 29. § (8) bekezdése.

30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

65. § (1) A Tny. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a mezõgazdasági szövetkezeti járadékra, a mezõgazdasági szakszövetkezeti

járadékra és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékára a társadalombiztosítási

nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(2) A Tny. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Európai Közösségek tisztviselõinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási

feltételeirõl szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (a továbbiakban: SR.) VIII. melléklet

11. cikk (1) bekezdése alapján erre jogosult személy kérheti a szerzett nyugdíjjogosultság biztosításmatematikai

egyenértékének a Nyugdíjbiztosítási Alapnak történõ átadását. Az SR. VIII. melléklet 11. cikk (1) és (2) bekezdésének

végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik.”

66. § A Tny. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68. § (1) A biztosított (volt biztosított) – legfeljebb naptári évenként egyszer – a nyugdíj-megállapító szervtõl kérheti

a szolgálati idejének, nõ esetén a 18. § (2b)–(2d) szerinti jogosultsági idejének megállapítását.

(2) A kérelemhez csatolni kell a biztosított által feltüntetett, a nyugdíj-megállapító szerv nyilvántartásában nem, vagy

eltérõ tartalommal szereplõ szolgálati idõre, jogosultsági idõre vonatkozó, az igénylõ rendelkezésére álló igazolásokat,

okiratokat.

(3) A nyugdíj-megállapító szerv az elismert szolgálati idõt, jogosultsági idõt határozatban állapítja meg.”

67. § A Tny. 83/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított, vagy a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülõ személy a

tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítõ
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tevékenységet folytat, és az általa fizetendõ nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév elsõ napján érvényes kötelezõ

legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg

elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár

betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendõ nyugdíjjárulék alapja

az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a

tárgyév december havi nyugellátást – a 84. § alkalmazásával – vissza kell fizetni. Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én

nyugellátásban részesült, a 2012. június 30-át követõen szerzett jövedelem vehetõ figyelembe.”

68. § A Tny.

a) 50. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti

ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban” szöveg,

b) 50. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti

ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg

lép.

69. § Hatályát veszti a Tny.

a) 8–8/C. §-a és a 8. §-t megelõzõ alcím,

b) 18/A–19. §-a,

c) 79. § (5) bekezdése,

d) 83/B. § (5) bekezdése,

e) 95. § (8) bekezdésében a „ , valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz

kapcsolódó kedvezményre jogosító idõ” szövegrész.

31. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

70. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„b) nyugdíjkorhatár:

1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár,

2. az az idõpont, amelytõl a pénztártag öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított

ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy

növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

32. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

71. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 47. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal

egészül ki:

(Nem jár táppénz)

„f) a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék

folyósításának az idejére, ide nem értve a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti

bányászjáradék mellett végzett munka alapján járó táppénzt.”

72. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében

és a) pontjában a „gyermeknevelési támogatás vagy az ápolási díj” szövegrészek helyébe a „gyermeknevelési

támogatás, az ápolási díj, a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék vagy az

átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.

33. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

73. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:
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(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyámot is, aki saját

maga, illetve akinek a házastársa, élettársa)

„d) nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy

átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,”

74. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a

„társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minõsülõ nyugellátást”

szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint

társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá esõ ellátást, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által

folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, a Magyarországon nyilvántartásba vett

egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár elõtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettmûvészeti

életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot” szöveg lép.

34. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása

75. § A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontjában és 41. § (1) bekezdésében a „korengedményes

nyugdíj” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás” szöveg lép.

35. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény módosítása

76. § A Hjt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény rendelkezéseit – a rájuk vonatkozó mértékben – az önkéntes tartalékos katonákra, a honvéd

tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltekre, az állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult

személyekre, a szolgálati járandóságban részesülõ személyekre, valamint a törvényben meghatározott esetben és

körben az állomány tagjainak hozzátartozóira és a nyugállományú vagy szolgálati járandóságban részesülõ személyek

hozzátartozóira is alkalmazni kell.”

77. § (1) A Hjt. 48. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt rendelkezési

állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)

„n) a hivatásos állomány legalább 30 év tényleges szolgálati idõvel rendelkezõ tagja, a szolgálat felsõ korhatárának

elérése elõtt 5 évvel, de legfeljebb a szolgálat felsõ korhatáráig, a szolgálat érdekében vagy a hivatásos állomány

tagjának kérelmére (a továbbiakban: nyugdíj elõtti rendelkezési állomány).”

(2) A Hjt. 48. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezett tagja

a) csak veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején hívható szolgálatba,

b) arra az idõtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított

illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezéskor öregségi

nyugdíjként megilletné, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte volna,

c) szolgálatba hívása tartamára a ténylegesen betöltendõ beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi illetményének

megfelelõ díjazásra jogosult,

d) szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság

idõarányosan illeti meg.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti összegrõl a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót annak kérelmére a

nyugdíjmegállapító szerv tájékoztatja.”

78. § A Hjt. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„55. § A szolgálat felsõ korhatára megegyezik a társadalombiztosítási szabályok szerinti öregségi nyugdíjkorhatárral.”
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79. § A Hjt. 59. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A hivatásos állomány nõ tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. § (2a)–(2d) bekezdése

szerinti jogosultsági idõvel.”

80. § A Hjt. 62. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjának a szolgálati viszonya:)

„f) fizikai alkalmatlansága megállapítása esetén, az e törvényben megállapított kivételekkel,”

81. § A Hjt. 69. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szolgálati járandóságban részesülõ vagy rendvédelmi szervnél különleges foglalkoztatási állományban lévõ volt

hivatásos katona állományba az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén akkor

vehetõ vissza, ha a szolgálati járandóságának folyósítását a hivatásos szolgálat idejére szünetelteti.”

82. § A Hjt. az „Az elõmenetel általános szabályai” alcímet megelõzõen az alábbi alcímmel és az azt követõ 77/A. §-sal

egészül ki:

„A könnyített szolgálat
77/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha betöltötte 52. életévét és legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban

töltött idõvel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a Honvédségnél könnyített szolgálatban foglalkoztatottak

által betölthetõ munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.

(2) A hivatásos állomány tagja, ha nem rendelkezik 15 év tényleges szolgálati idõvel, kezdeményezheti, hogy az

állományba vételét közvetlenül megelõzõen, a Honvédségnél vagy a rendvédelmi szerveknél 2012. január 1-je elõtt,

megszakítás nélkül közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban eltöltött idõk 50 százalékos mértékben

beszámításra kerüljenek. Az e számítási mód alkalmazásával elért 15 éves szolgálati idõ esetében a hivatásos állomány

52. életévét betöltött tagja a könnyített szolgálatra jogosulttá válik.

(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a hivatásos állomány tagja fizikai alkalmasságának vizsgálata során a miniszter

rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(4) A hivatásos állomány könnyített szolgálatot teljesítõ tagja a rendeletben meghatározott szolgálati tevékenységben

nem vehet részt, illetménye azonban a könnyített szolgálatot megelõzõ utolsó – vezetõi pótlék nélkül számított – havi

távolléti díjánál nem lehet alacsonyabb.

(5) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket a miniszter határozza meg.”

83. § A Hjt. 82. § (4) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:

„Az állomány – a 77/A. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ – tagjának a fizikai követelményeknek való

megfelelését a megismételt ellenõrzésen kérelemre – ha van más, általa könnyített szolgálat formájában betölthetõ

beosztás – a könnyített szolgálat követelményrendszere szerint kell megállapítani.”

84. § A Hjt. 114/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha az önkéntes tartalékos katona szolgálati járandóságban részesül, a szerzõdés megkötésérõl és megszûnésérõl a

Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.”

85. § A Hjt. 209. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állomány tagja, a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy szolgálati járandóságban részesülõ

személy elhalálozása esetén özvegyének (élettársának) özvegyi nyugdíj, gyermekének árvaellátás, szülõjének szülõi

nyugdíj jár.”

86. § A Hjt. XVII. Fejezete a következõ 234/A. §-sal egészül ki:

„234/A. § Az e fejezet rendelkezéseit a szolgálati járandóságban részesülõkre is megfelelõen alkalmazni kell.”

87. § A Hjt. 235. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény rendelkezései alapján szociális gondoskodási körbe tartozik:)

„a) az állomány, a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságban részesülõ – kivéve, ha az utóbbiak szolgálati

viszonya az 56. § e) és f) pontja, az 59. § (2) bekezdés c) pontja vagy a 62. § (1) bekezdés d) vagy g)–k) pontja alapján
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szûnt meg, illetve a 230. § (5) bekezdése alapján az egyenruha viselésétõl és rendfokozata használatától eltiltották –,

valamint azok közeli hozzátartozói;”

88. § A Hjt. a következõ 283. §-sal egészül ki:

„283. § A szolgálati idõt 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint meg kell állapítani és rögzíteni kell.

A szolgálati idõ rögzítését 2012. április 30-áig kell elvégezni és errõl a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni

kell. Az így rögzített szolgálati idõt a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány, a felmentési idõ, a végkielégítés, a könnyített

szolgálat, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából kell szolgálati viszonyban töltött idõnek

elismerni.”

89. § A Hjt. 287. § (2) bekezdésének a) pontja a következõ aa) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a szolgálati viszony létesítésének, módosításának,

szünetelésének, megszüntetésének, tartalmának részletes szabályait, az ezekkel összefüggõ személyügyi hatáskörök

gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántartásnak a rendjét, ideértve:)

„aa) a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ

munkaköröket, valamint az e körbõl kizárt tevékenységeket és kapcsolódó mentesítéseket,”

90. § A Hjt.

a) 58. § (4) bekezdésében az „a szolgálati nyugdíjra, a szolgálati idõ 262. § szerinti számítására, valamint” szövegrész

helyébe a „külön törvényben foglaltak szerint a rögzített nyugdíjra és” szöveg,

b) 67. § (7) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra szerzett jogosultságot” szövegrész helyébe az „a Munka

Törvénykönyvérõl szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül, szolgálati járandóságra

jogosult, vagy az 59. § (2a) bekezdése alapján a felmentését maga kérte” szöveg,

c) 202. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Tny. tv.)” szövegrész helyébe a „Tny. tv.” szöveg,

d) 222. § (1) bekezdésében a „nyugdíj-” szövegrész helyébe a „nyugdíj-, szolgálati járandóság” szöveg,

e) 224. § (7) bekezdésében a „helyezik” szövegrész helyébe a „helyezték” szöveg,

f) 225. § (3) bekezdés a) pontjában a „nyugállományba helyezettekrõl” szövegrész helyébe a „nyugállományba

helyezettekrõl és a szolgálati járandóságban részesülõkrõl” szöveg,

g) 237. § (3) bekezdésében a „nyugállomány elhunyt tagját” szövegrész helyébe a „nyugállomány elhunyt tagját

vagy a szolgálati járandóságban részesült elhunytat” szöveg,

h) 237. § (5) bekezdésében a „nyugállomány tagja” szövegrész helyébe a „nyugállomány tagja vagy a szolgálati

járandóságban részesülõ személy” szöveg,

i) 237. § (7) bekezdésében a „nyugállomány tagjának” szövegrész helyébe a „nyugállomány tagjának vagy a

szolgálati járandóságban részesülõ személy” szöveg,

j) 259. § (1) bekezdésében a „ , jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke” szövegrész helyébe az

„és a jubileumi jutalom” szöveg

lép.

91. § Hatályát veszti a Hjt.

a) 47. § (2) bekezdésében a „szolgálati vagy” szövegrész,

b) 58. § (5) bekezdése,

c) 58. § (6) bekezdésében az „a 262. § szerinti szolgálati idõ számítására, valamint” szövegrész,

d) 59. § (1) bekezdés c) pontjában a „szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot és” szövegrész,

e) 59. § (4) bekezdése,

f) 60. § (4) bekezdése,

g) 63. § (3) bekezdése,

h) 65. § (2) bekezdés e) pontjában a „szolgálati” szövegrész,

i) 69. § (7) bekezdése,

j) 78. § (2) bekezdésében a „legalább a szolgálati nyugdíjjogosultság eléréséig terjedõ” szövegrész,

k) 87. § (1) és (2) bekezdése,

l) 122. § (1) bekezdésének b) pontjában az „önhibájából kívüli okból szolgálati, illetõleg rokkantsági (baleseti

rokkantsági)” szövegrész,
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m) 126. § (2) bekezdésének b) pontjában a „szolgálati” szövegrész,

n) 203–206. §-a, valamint a 203., 204. és 206. §-t megelõzõ alcímek,

o) 213–214/B. §-a,

p) 215. § (1) bekezdése,

q) 261. és 262. §-a,

r) 264. § (2) bekezdésében az „és a 261.” szövegrész.

36. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

92. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

a) 16. § (3) bekezdés i) pontjában a „kiegészítõ tevékenység” szövegrész helyébe a „kiegészítõ tevékenység, korhatár

elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék mellett folytatott

tevékenység” szöveg,

b) 31. § (2) bekezdés 5. pontjában a „nyugdíjas státuszáról,” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státuszáról, illetve arról,

hogy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti

bányászjáradékban részesül-e, továbbá” szöveg,

c) 31. § (10) bekezdésében a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadék, korhatár elõtti

ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék” szöveg,

d) 31. § (15) bekezdésében a „nyugdíjas státusza” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státusza, illetve hogy a

magánszemély korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy

átmeneti bányászjáradékban részesül-e” szöveg,

e) 52. § (4) bekezdés h) pontjában a „rehabilitációs járadékot,” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadékot,

korhatár elõtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettmûvészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot”

szöveg,

f) 52. § (7) bekezdés b) pont be) alpontjában a „vagy rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

járadék, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék”

szöveg,

g) 52. § (7) bekezdés e) pontjában a „nyugdíjas státusszal rendelkezõ” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státusszal

rendelkezõ vagy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti

bányászjáradékban részesülõ” szöveg,

h) 54. § (15) bekezdésében a „nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás, illetve a korhatár elõtti ellátás,

szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék” szöveg,

i) 3. számú melléklet F) pontjában a „rehabilitációs járadékot” szövegrészek helyébe a „rehabilitációs járadékot,

korhatár elõtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettmûvészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot”

szöveg, a „nyugdíj” szövegrész helyébe a „nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti

életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék” szöveg, a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

járadék, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék”

szöveg

lép.

37. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény

módosítása

93. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott idõre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethetõ meg

felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában szereplõ okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó

jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszûnik továbbá]

„a) a programban részt vevõ öregségi nyugdíjra való jogosultsága életkori, valamint szolgálati idõre vonatkozó

feltételeinek megszerzésével, vagy”
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94. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény a következõ

8. §-sal egészül ki:

„8. § A programban 2012. január 1-jén részt vevõ személy munkavégzésre irányuló jogviszonya – a kinevezés-, illetve

munkaszerzõdés-módosításban foglaltaktól eltérõen – akkor is az öregségi nyugdíjra való jogosultság

megszerzésének idõpontjában szûnik meg, ha ez késõbbi, mint a programba történõ belépés miatt szükségessé vált

kinevezés-, illetve munkaszerzõdés-módosításban szereplõ, a munkavégzésre irányuló jogviszony megszûnésére

meghatározott idõpont. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony ezen idõpont elõtt

valamely, e törvényben szabályozott egyéb okból megszûnjön.”

38. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosítása

95. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdés

i) pontjában az „ellátásaival” szövegrész helyébe az „ellátásaival, a korhatár elõtti ellátással, a szolgálati járandósággal,

a balettmûvészeti életjáradékkal és az átmeneti bányászjáradékkal” szöveg lép.

39. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

96. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 25. pont b) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában nyugdíjkorhatár:)

„b) az az idõpont, amelytõl a tag öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,

balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által

folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben

(nyugdíjban) vagy növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

40. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

2008. évi XCIX. törvény módosítása

97. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

V. Fejezete a 43. §-t követõen a következõ 3. Címmel, valamint 43/A. § és 43/B. §-sal egészül ki:

„3. CÍM

BALETTMÛVÉSZETI ÉLETJÁRADÉK

43/A. § (1) Balettmûvészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki

a) a Magyar Nemzeti Balettnál, a Gyõri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelõdjeinél

összesen legalább huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet

fõfoglalkozásszerûen folytatott,

b) legalább huszonöt év szolgálati idõt szerzett,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,

d) azon a napon, amelytõl kezdõdõen a balettmûvészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban

nem áll, és

e) azon a napon, amelytõl kezdõdõen a balettmûvészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az

özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli

ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított,

ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.

(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – balettmûvészeti

életjáradékként kell továbbfolyósítani annak az 1950. évben vagy azt követõen született, az egyes mûvészeti

tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján öregségi

nyugdíjban részesülõ, és a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a

szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó

személynek az öregségi nyugdíját, aki 2011. december 31-én rendelkezik az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

feltétellel.

5608 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 15. szám



(3) A balettmûvészeti életjáradékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában

foglaltak szerint kell emelni.

43/B. § (1) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az

igényérvényesítésre, a balettmûvészeti életjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és

számítására, a balettmûvészeti életjáradékra jogosító idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek

viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás

elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az

öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra

vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon balettmûvészeti életjáradékot kell érteni.

(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, a balettmûvészeti

életjáradék szüneteltetésére, megszûnésére és fedezetére, valamint a balettmûvészeti életjáradékban részesülõ

személyek öregségi nyugdíjára a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal,

hogy ahol a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabály korhatár elõtti ellátást említ, azon mûvészjáradékot kell érteni.”

98. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

44. §-a következõ 53. és 54. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„53. biztosítással járó jogviszony:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.

évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszony,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó

személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

c) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény eltérõen

nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

54. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl

szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

99. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

47. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„c) határozza meg a balettmûvészeti életjáradék megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és

megszüntetésének részletes eljárási szabályait.”

41. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

100. § A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A kormánytisztviselõi jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„h) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ kormánytisztviselõ kérelmezi.”

101. § A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében a „(4)–(6)” szövegrész helyébe

az „(5) és (6)” szöveg lép.

102. § Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény

a) 8. § (2) bekezdés g) pontja,

b) 8. § (8) bekezdése,

c) 10. § (4) bekezdése,

d) 23. § (6) bekezdésében a „g) vagy” szövegrész.
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42. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló

2010. évi XC. törvény módosítása

103. § Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

9. § (1) és (1a) bekezdésében a „nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás, korhatár elõtti ellátás, szolgálati

járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.”

43. Egyéb hatályon kívül helyezõ rendelkezések

104. § (1) Hatályát veszti

a) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10. §-a,

b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló

1995. évi LII. törvény,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi

XII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIV. törvény,

d) az öregségi nyugdíjkorhatár emelésérõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 1996. évi

LIX. törvény,

e) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak

szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi

adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi

LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi

XLIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVI. törvény 38. § (3) bekezdése,

f) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és

javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló

1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi

LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdése,

g) a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 161. § (11) bekezdése,

h) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú

katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi

XLV. törvény 139. §-a,

i) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7. § (3) és

(4) bekezdése,

j) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény,

k) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVI. törvény

22. § (3)–(5) bekezdése,

l) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény 8. §

(5) és (7) bekezdése, valamint 9. és 10. §-a,

m) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi

CIX. törvény 52. § (12) és (17) bekezdése,

n) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi

CXXVII. törvény,

o) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XXIII. törvény,

p) a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet,

q) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.

rendelet,

r) a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm.

rendelet.
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(2) Hatályát veszti

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény

4. § (3) bekezdés c) pont 4. alpontja,

b) az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény TIZENÖTÖDIK RÉSZE és 396. §-a.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete
a lakásépítési támogatásról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) pontjában és a fogyasztónak

nyújtott hitelrõl szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. §

(2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított

feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. alacsony energiafogyasztású lakás: olyan lakás, melynek fajlagos primer energiafogyasztása fûtésre legfeljebb

25 kWh/m2év;

2. bekerülési költség: a következõ kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló

berendezési tárgyakat nem tartalmazó, lakásra jutó hányada:

a) a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési

költségei,

b) a lakások rendeltetésszerû használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelõanyag-tároló, a lomkamra,

bc) melléképítmények, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közmûpótló építmények és berendezések,

a közmû-becsatlakozás építményei,

bd) egyéb építmények, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által elõírt

kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsõ, lejtõ és járda, valamint támfal és szivárgó övárok,

valamint

be) a gépkocsitároló helyiség

építési költségei,

c) a közmûbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, ideértve a mûszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a mûszaki ellenõrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendõ útépítési- és közmûvesítési hozzájárulás,

f) távfûtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) a lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közmûépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

3. fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában

egyik fél sem töltötte be a 40. életévét;

4. gyermek: aki az igénylõ eltartottja és

a) a 16. életévét még nem töltötte be,

b) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,

vagy
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c) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességû személy és ez az állapota legalább egy éve tart,

vagy egy év alatt elõreláthatóan nem szûnik meg;

5. hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ hitelintézet, valamint a hitelintézettel

egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekrõl és a pénzügyi

vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen, vagy jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetrõl és

a jelzáloglevélrõl szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen, illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási

tevékenységrõl szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen;

6. megváltozott munkaképességû személy: az a személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve

legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság

komplex minõsítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket;

7. támogatott személy: aki az e rendelet szerinti személyi és egyéb feltételeknek megfelel és ezek alapján

a hitelintézettel a lakásépítési támogatás nyújtására szerzõdést köt;

8. új lakás:

a) az alapozási munkáktól kezdõdõen teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy

tetõtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint

megfelelõ lakóegység, amely elkészültét követõen használatbavételi engedély köteles, vagy

b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy

részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

ba) amelyet elsõ ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy

bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet

vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerûen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy

egyéni vállalkozó.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben

(a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, az országos

településrendezési és az építési követelményekrõl szóló kormányrendeletben, valamint az épületek energetikai

jellemzõinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A lakásépítési támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésbõl vissza nem térítendõ állami támogatás

(a továbbiakban: lakásépítési támogatás) vehetõ igénybe a Magyarország területén 2010. január 1-jét követõen

kiadott

a) építési engedéllyel rendelkezõ új lakás építéséhez, vagy

b) használatbavételi engedéllyel rendelkezõ új lakás vásárlásához,

amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy

négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül

meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg

a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot.

(2) Lakásépítési támogatást igényelhet:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar

állampolgár jogai illetnek meg,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország

területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint

bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben

foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy

e) menekült vagy oltalmazott, ha a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott

jogállással rendelkezik.

(3) Lakásépítési támogatást igényelhet
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a) a (2) bekezdés szerinti személy a vele közös háztartásban élõ, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új

lakásba vele együtt beköltözõ

aa) vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy

ab) gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együttélõ és általa eltartott gyermek után, ha az igénylõ vállalja,

hogy a gyámság három éven belüli megszûnése esetén a lakásépítési támogatást visszafizeti,

vagy

b) a (2) bekezdés szerinti személyekbõl álló fiatal házaspár – a meglévõ gyermekei számától függetlenül – legfeljebb

két születendõ gyermek vállalása esetén

a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez.

(4) A lakásépítési támogatást ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb

lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendõ lakáscélú állami

támogatást is.

(5) A gyermeket – a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével – az igénylõvel közös háztartásban élõnek

kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik.

(6) A lakásépítési támogatás kizárólag a támogatott személy és a (3) bekezdés szerinti gyermeke lakásigényének

kielégítése céljából nyújtható.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakásépítési támogatás abban az esetben igényelhetõ, ha az eladó az igénylõnek nem

közeli hozzátartozója vagy élettársa.

(8) A lakásépítési támogatással épített, vásárolt lakásban az igénylõknek vagy támogatott személyeknek legalább 50%-os

tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylõn vagy támogatott

személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

3. § (1) A lakásépítési támogatás akkor igényelhetõ, ha

a) az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy saját magának, házastársának,

élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjainak – a b) pontban foglaltak kivételével –

lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló

kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévõ, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy

munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;

b) az igénylõnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjának

ba) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség

megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,

bb) a tulajdonában lévõ lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy

bc) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került

a tulajdonába és a haszonélvezõ bent lakik;

c) az igénylõ és az együtt költözõ a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a támogatás

nyújtásáról szóló szerzõdés megkötését megelõzõ 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak

az eladási árát is, amely csökkenthetõ

ca) az értékesített lakást terhelõ és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,

cb) az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelõ lakáscélú hitelintézeti kölcsön

végtörlesztett összegével,

cc) a számlával igazolt ingatlanközvetítõi jutalék összegével,

cd) a támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés megkötését legfeljebb egy évvel megelõzõen vásárolt és az építés

helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával,

ce) a támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése

– adásvételi szerzõdéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyzõ földhivatali határozat kiadásának

idõpontját legfeljebb 120 nappal elõzi meg és
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cf) olyan 2009. július 1-jét követõen kiállított számlával vagy megkötött szerzõdéssel igazoltan kifizetett

összeggel, amelyet az igénylõ az általa tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az

összeg az értékesítés céljára lakást építõ gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes

befejezését követõen nem térült meg;

d) az igénylõ a kérelem benyújtásának idõpontjában harminc napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

da) õt, vagy házastársak és élettársak esetén legalább az egyik felet legalább 180 napja biztosítottként

az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdése szerint az állami adóhatósághoz

bejelentették, és nem érkezett a jogviszony megszûnésére, a jogviszony szünetelésének kezdetére és

befejezésére vonatkozó bejelentés az állami adóhatósághoz, és

db) köztartozásmentes adózó;

e) az igénylõ – lakás vásárlása esetén – a vásárolni kívánt lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezõbb

energetikai minõsítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítványt a hitelintézetnél bemutatja;

f) lakás építése esetén az igénylõ

fa) a hitelintézethez benyújtja az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló miniszteri

rendelet szerint elkészült energetikai számítást a tervezett lakás várható energetikai minõsítési osztályról,

amely „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezõbb energetikai minõsítési osztályú, valamint

fb) teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a használatbavételi engedély

megszerzését követõen a lakás energetikai minõsítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítványát

a hitelintézetnél bemutatja;

g) az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy új lakás vásárlása esetén

legkésõbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerzõdésben szereplõ telekárat is tartalmazó vételárról a saját

nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésrõl,

szolgáltatásnyújtásról kiállított – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlákat,

egyszerûsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a hitelintézet részére bemutatja;

h) új lakás építése esetén az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy legkésõbb

a támogatás utolsó részfolyósításáig bemutatja

ha) a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplõ bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott

személy saját nevére, a (6) bekezdés szerinti lakás megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az elõzõ

építtetõ nevére kiállított számlákat,

hb) a használatbavételi engedélyt és

hc) a lakás energetikai teljesítõképességét igazoló energetikai tanúsítványt;

i) az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatban

ia) hozzájárul ahhoz, hogy saját és gyermekei 17. § (8) bekezdése szerinti adatait, valamint a támogatásra

vonatkozó információkat a támogatás szabályszerû igénybevételének ellenõrzése céljából a hitelintézet

átadja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), vagy az állami adóhatóság részére,

ib) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági

esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a lakásépítési támogatás igénybevételének

jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a helyszínen – a lakásban is – ellenõrizze, és annak

eredményérõl a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos

eljárás a Kincstár hatáskörébe tartozik, a Kincstárt hivatalból értesítse, és

ic) tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója – a 12. § (1) vagy

(2) bekezdése szerinti idõpontban – az állami adóhatóság nyilvántartásában mûködõ adóalanyként

szerepel;

j) a támogatott személy a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdésbe foglaltan kötelezettséget vállal arra

vonatkozóan, hogy a lakásépítési támogatás folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követõen

legalább a 14. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalom megszûnéséig terjedõen a lakásban lakóhelyet létesít

és a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követõ egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet

igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja,

hogy a támogatással épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye,

akiknek együttköltözésére tekintettel a lakásépítési támogatás folyósítása történt.

5614 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 15. szám



(2) Amennyiben a támogatott személy (1) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettségvállalása nem teljesül, a hitelintézet

tájékoztatja errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.

(3) Amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építõipari

kivitelezési tevékenység felelõs mûszaki vezetõje által írásban igazolt értékéig az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja

szerinti számla benyújtási kötelezettség csökkenthetõ. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával

igazolandó bekerülési költség 20%-át.

(4) E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére

vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben meghatározott céltól,

vagy a rendeltetésétõl tartósan eltérõ célra használt lakás. Errõl a tényrõl, valamint az (1) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételek teljesülésérõl az igénylõ, annak házastársa, élettársa és az együttköltözõ családtag büntetõjogi felelõsség

mellett írásban köteles nyilatkozni.

(5) A nem értékesítés céljára épült és használatbavételi engedéllyel rendelkezõ lakás tulajdonjogának átruházása esetén

az új tulajdonost a lakásépítési támogatás nem illeti meg.

(6) A használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezõ lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély

megszerzése elõtt történõ átruházása esetén

a) ha az építkezés 2010. január 1-jét követõen kiadott építési engedély alapján történt, úgy a lakásépítési támogatást

az új tulajdonos igénybe veheti és

b) az átruházó részére megállapított lakásépítési támogatást törölni kell, és a már folyósított támogatást az átruházó

az igénybevétel napjától a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerint számított kamataival együtt köteles visszafizetni.

3. A lakásépítési támogatás mértéke

4. § (1) A lakásépítési támogatás összege – a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti meglévõ és a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti

vállalt gyermekeket együttesen számítva, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami

támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendõ lakáscélú állami támogatást már igénybevettek –

a) két gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete

aa) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 800 000 Ft,

ab) 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 000 000 Ft,

ac) 90 m2-t meghaladja, 1 300 000 Ft,

b) három gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete

ba) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 200 000 Ft,

bb) 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 1 500 000 Ft,

bc) 100 m2-t meghaladja, 2 000 000 Ft,

c) négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete

ca) legalább 80 m2, de nem haladja meg a 95 m2-t, 1 600 000 Ft,

cb) 95 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 110 m2-t, 2 000 000 Ft,

cc) 110 m2-t meghaladja, 2 500 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott lakásépítési támogatás összegét

a) „A” (energiatakarékos) energetikai minõsítési osztályú lakás esetén 1,1-es,

b) „A+” (fokozottan energiatakarékos) energetikai minõsítési osztályú lakás esetén 1,2-es, vagy

c) alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as

szorzószám alkalmazásával kell megállapítani.

(3) A lakásépítési támogatás 8. § (1) bekezdése szerinti késõbb született gyermek után igényelhetõ összege – az épített

vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétõl függetlenül – gyermekenként 400 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.

(5) Lakás építése esetén, ha a felépült lakás energetikai minõsítési osztálya nem éri el a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja

szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minõsítési osztályt, akkor a támogatott személy az energiatanúsítványban

szereplõ energetikai minõsítési osztály szerinti lakásépítési támogatásra jogosult. Amennyiben a felépült lakás

energiatanúsítványában szereplõ energetikai minõsítési osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál

kedvezõbb energetikai minõsítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított támogatást az igénybevétel

napjától esedékes, a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt – a használatbavételi engedély

kiadásától számított 30 napon belül – köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott

15. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5615



személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja errõl a Kincstárat és megküldi

az ügy iratait.

4. Nem magyar állampolgárra vonatkozó szabályok

5. § (1) A lakásépítési támogatás igénybevételéhez a nem magyar állampolgár igénylõ köteles

a) a menekült vagy oltalmazott igénylõ kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelõs

országos hatáskörû szerve által kiállított – az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam,

szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó – hivatalos iratot és annak

hiteles magyar nyelvû fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának,

házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltözõ családtag(ok)nak

származási országában a 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (4) bekezdése szerinti lakástulajdona nincs, valamint

b) büntetõjogi felelõssége mellett írásban nyilatkozni arról, hogy a lakásépítési támogatással építeni, vásárolni

kívánt lakásban életvitelszerûen kíván tartózkodni.

(2) A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a lakásépítési támogatás a három hónapot meghaladó

tartózkodási jogosultság fennállásának idõtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel

rendelkezik. A tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-ig kell a hitelintézet részére igazolni.

A lakásépítési támogatást igénybe vevõ nem magyar állampolgár tartózkodási jogosultságában bekövetkezett

változást 8 napon belül köteles a támogatást nyújtó hitelintézetnek bejelenteni.

(3) Amennyiben a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága a 14. § (1) bekezdése szerinti

idõszakon belül megszûnik, és a tartózkodási jogosultság megszûnését megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl

számított 30 napon belül nem kap a 11. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tartózkodási jogosultságot igazoló okmányt,

vagy a 11. § (1) bekezdés g)–h) pontja szerinti tartózkodásra jogosító engedélyt, vagy nem szerez a 11. § (1) bekezdés

i)–k) pontja szerinti jogállást, az igénybe vett lakásépítési támogatást a 16. § (5) bekezdése szerinti kamattal terhelten

köteles Magyarország területének elhagyását megelõzõen visszafizetni.

5. Megelõlegezett lakásépítési támogatás szabályai

6. § (1) A fiatal házaspár 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti gyermekvállalásának teljesítésére elõírt határidõ egy gyermek

vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év.

(2) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidõt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának

napjától, új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjától kell számítani.

A használatbavételi engedélyt a fiatal házaspár annak kiadását követõ 30 napon belül köteles a hitelintézet részére

bemutatni. Amennyiben a fiatal házaspár a használatbavételi engedélyre vonatkozó bemutatási kötelezettségének

nem tesz eleget, úgy a lakásépítési támogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése

szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie.

A gyermekvállalásra vonatkozó határidõ a terhesség idõszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár

a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidõ lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

(3) A lakásépítési támogatás igénybevételére irányuló szerzõdésnek tartalmaznia kell a fiatal házaspár hozzájárulását

ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár – a kincstári családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre

álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa.

(4) A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy

hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. A gyermekvállalás teljesítését

a Kincstár a (3) bekezdés szerinti hozzájárulás alapján megállapítja és errõl a hitelintézetet értesíti.

(5) Amennyiben a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor – a kiállítást követõ

60 napon belül – a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó

adóigazolványát köteles a hitelintézet részére bemutatni.

(6) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidõ alatt, illetve annak

leteltét követõ 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt.

(7) Az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakásépítési kedvezményt megelõlegezõ

kölcsönszerzõdéssel rendelkezõ fiatal házaspár az e rendelet szerinti megelõlegezett lakásépítési támogatást nem

veheti igénybe.
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7. § (1) Amennyiben

a) a fiatal házaspár gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét

csökkentve a gyermekvállalási határidõ lejártának idõpontjában meglévõ gyermekek után járó lakásépítési

támogatás összegével, vagy

b) a meglévõ gyermekek száma a gyermekvállalási határidõ lejártának idõpontjában kettõnél kevesebb, akkor

az igénybe vett lakásépítési támogatás teljes összegét

az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten

– a gyermekvállalási határidõ leteltét követõ 60 napon belül – vissza kell fizetni.

(2) A fiatal házaspár a gyermekvállalási határidõ alatt bekövetkezõ házasságfelbontás tényét köteles a házasság

érvénytelenségét megállapító vagy a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerõre emelkedését követõ 60 napon belül

a jogerõs ítélet bemutatásával a hitelintézetnek igazolni. Amennyiben a fiatal házaspár az okiratot 60 napon belül nem

mutatja be, úgy köteles a hitelintézet írásbeli felszólítása kézhezvételétõl számított 30 napon belül a lakásépítési

támogatás összege után, a bírósági ítélet jogerõre emelkedését követõ naptól számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése

szerinti, Magyar Államot megilletõ késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére megfizetni.

(3) Ha a fiatal házaspár házasságát gyermekvállalási teljesítésére biztosított idõtartam alatt a bíróság felbontja és

a házaspár gyermekvállalását a házasság felbontásának idõpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a házasság

felbontásának (2) bekezdés szerinti igazolását követõ hónap elsõ napjától az (1) bekezdés rendelkezései szerinti

visszafizetési kötelezettség terheli. E kötelezettség fennállásának, illetve mértékének és kezdõ idõpontjának

megállapítása a házasság felbontásakor fennálló terhesség végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár

a terhességet és annak várható idõtartamát orvosi bizonyítvánnyal a házasság felbontásának igazolásával egyidejûleg

a hitelintézetnek igazolja.

(4) Ha a lakásépítési támogatásról szóló támogatási szerzõdésben vállalt gyermek azért nem születik meg,

a) mert a házastársak egyike elhunyt,

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés

megkötését követõen megváltozott munkaképességû személlyé válása következtében nem vállalták, vagy

c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követõen halva születik,

a Magyar Állam a támogatott személynek a hitelintézethez benyújtott – az a)–c) pontban foglaltak igazolását is

tartalmazó – kérelemére a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a (4) bekezdés a)–c) pontjában foglalt események bekövetkezésétõl számított

90. napig, de legfeljebb a lakásépítési támogatásról szóló szerzõdésben vállalt határidõ leteltéig lehet benyújtani.

(6) Ha a támogatott személy az igazolást a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esemény bekövetkeztétõl

számított 90 napon belül nem nyújtja be, úgy a hivatkozott események bejelentésétõl számított 60 napon belül

a lakásépítési támogatás összege után, a bejelentési kötelezettség esedékességének napjától számított, a Ptk. 301. §

(1) bekezdése szerinti, Magyar Államot megilletõ késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül köteles a Kincstár

részére megfizetni.

(7) Amennyiben a támogatott személy az (1)–(3) és a (6) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének

a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése

érdekében a Kincstárhoz fordul.

6. Késõbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

8. § (1) Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzõdésbõl eredõ tartozás törlesztésére lakásépítési támogatást igényelhet

a lakásépítési támogatást korábban született gyermeke után igénybevevõ a késõbb született gyermeke után is,

a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnál számításba kell venni – a születés idõpontjában, örökbefogadásnál az

örökbefogadás idõpontjában már meglévõ 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyermekek számától és a lakás hasznos

alapterületétõl eltekintve – a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában hatályos,

e rendelet szerinti egyéb feltételeket.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnál a 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti gyermek nem vehetõ figyelembe.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnál a lakásépítési támogatás kizárólag a vételár megfizetéséhez, vagy építés esetén

a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által a használatbavételt megelõzõen nyújtott és folyósított

– a munkáltatói és önkormányzati kölcsön kivételével – a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában fel nem
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mondott kölcsönbõl a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában még fennálló tartozás csökkentésére

használható fel.

(5) Amennyiben építés esetén a lakásépítési támogatás (1) bekezdés szerinti igénylése a 9. § (2) bekezdésében

meghatározott határidõn belül történik, a támogatás a bekerülési költség megfizetésére is felhasználható.

7. A lakásépítési támogatás igénybevételének eljárási szabályai

9. § (1) A lakásépítési támogatás a 17. § (4) bekezdése szerinti szerzõdéssel rendelkezõ hitelintézettõl igényelhetõ.

(2) A lakásépítési támogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását – a 8. § (1) bekezdésében

foglaltak kivételével – lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerzõdés megkötését követõ

120 napos jogvesztõ határidõn belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása elõtt kell kérni

a hitelintézettõl.

(3) Amennyiben a lakáscél lakásépítési támogatással is megvalósítható, a hitelintézet átadja az igénylõnek

a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium

elektronikus úton megküldött tájékoztatóját a lakásépítési támogatás igénybevételének feltételeirõl, valamint írásban

tájékoztatást ad az igényléshez szükséges dokumentumokról.

(4) A 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az igénylõ kérelmére a Kincstár igénylõ lakóhelye szerint illetékes területi

szerve igazolást ad ki arról, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján az igénylõ

lakásépítési kedvezményt megelõlegezõ kölcsönszerzõdéssel nem rendelkezik. Az igénylõ a Kincstár igénylõ

lakóhelye szerint illetékes területi szerve által kiállított igazolást a hitelintézet részére bemutatja.

(5) A hitelintézet a támogatott személytõl a lakásépítési támogatásra való jogosultság elbírálásért a támogatás

összegének 1,5%-ának megfelelõ, de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem

tartalmazó bírálati díjat kérhet. Amennyiben a támogatott személy a hitelintézettõl lakáscélú kölcsönt is igényelt,

a lakásépítési támogatásra való jogosultság elbírálásért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb

ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

10. § (1) A hitelintézet a lakásépítési támogatás igénylése iránti kérelem átvételérõl igazolást ad az igénylõnek, melyben

tájékoztatja a kérelem elbírálásának a hitelintézet belsõ szabályzata szerinti várható idõtartamáról. Átvételnek minõsül

az is, ha a kérelmet a hitelintézet függõ közvetítõje vette át. Ez esetben az elbírálás várható idõtartamáról a függõ

közvetítõ ad írásbeli tájékoztatást.

(2) A hitelintézet felelõs a Magyar Állammal szemben minden olyan kárért, amely e rendelet alapján õt terhelõ

kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelõssége kiterjed a függõ közvetítõjére is, aki az e rendelet

szerinti lakásépítési támogatásra való jogosultságot bírál el, valamint a lakásépítési támogatás nyújtásához

kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függõ

közvetítõje úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

(3) A lakásépítési támogatásra való jogosultságot és mértékét a kérelem benyújtásakor fennálló személyi és egyéb

körülmények alapján kell megállapítani. A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a hitelintézet az

igénylõvel a lakásépítési támogatás nyújtásáról szerzõdést köt.

(4) A hitelintézet a lakásépítési támogatás nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylõ a személyi és egyéb feltételeknek

megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

(5) Amennyiben lakáscélját az igénylõ kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a lakásépítési támogatás abban

az esetben igényelhetõ, ha a hitelintézet az igénylõt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minõsíti.

(6) A hitelintézet a kérelem elutasítása esetén az igénylõt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának

indokáról a nem teljesülõ e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy amennyiben

az igénylõ a kérelem elutasításával nem ért egyet, az írásbeli elutasítás az igénylõ általi kézhezvételétõl számított

15 napon belül a lakásépítési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a Kincstártól.

Elsõ fokon a Kincstárnak az igénylõ lakóhelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a Kincstár központja jár el.

A Kincstár megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a Kincstárnak a kérelem elutasítását

megalapozó iratok másolatát.

(7) Amennyiben a Kincstár jogerõs határozatában megállapítja, hogy az igénylõ a kérelem hitelintézethez történõ

benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet e feltételek

fennállásának hiányára hivatkozással a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés igénylõvel történõ

5618 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 15. szám



megkötését és a támogatás folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél idõközben megvalósult.

A Kincstár határozata a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.

(8) A Kincstár a támogatott személynél a lakásépítési támogatás igénybevételének jogszerûségét hatósági ellenõrzés

keretében vizsgálja. Ha a Kincstár a hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul

vette igénybe a támogatást, akkor határozatban intézkedik a támogatás – igénybevétel napjától számított, a Ptk.

301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

(9) A közigazgatási hatósági eljárásban elsõ fokon a Kincstárnak a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi

szerve, másodfokon a Kincstár központja jár el. A Kincstár a jogosulatlan igénybevétel tényérõl a folyósító

hitelintézetet írásban tájékoztatja.

(10) A Kincstár hatósági jogkörében eljárva kizárólag a részletfizetés engedélyezése körében folytathat le méltányossági

eljárást. A lakásépítési támogatás részletekben történõ visszafizetése akkor engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ igazolja,

hogy a támogatás azonnali és egyösszegû megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is

tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

11. § (1) A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következõk szerint kell igazolni:

a) a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes úti okmánnyal,

b) teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal a közös háztartásban élést, valamint élettársak

esetében ennek idõtartamát, elvált szülõk kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerõs ítélet bemutatásával,

c) a bejelentett lakóhelyet, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,

d) a továbbtanulást az oktatási intézmény által kiállított igazolással, a megváltozott munkaképességû személlyé

válást az orvos szakértõi szerv igazolásával,

e) azt a tényt, hogy az igénylõ csak olyan személy után igényel lakásépítési támogatást, aki után e rendelet és egyéb

lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendõ lakáscélú állami támogatás

igénybevétele még nem történt, büntetõjogi felelõsség mellett kiállított nyilatkozattal,

f) a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával

vagy állandó tartózkodási kártyával,

g) a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel,

h) a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési

engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel,

i) a menekült jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal,

j) az oltalmazott jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal,

k) a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésrõl szóló határozattal, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással,

l) a házasságot, a bejegyzett élettársi kapcsolatot és a gyermek születését anyakönyvi kivonattal,

m) a lakás energetikai teljesítõképességét energetikai tanúsítvánnyal.

(2) Házaspárok esetében, ha a házastársak egyike magyar állampolgár az (1) bekezdés c) és f)–k) pontjában, valamint az

5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására nincs szükség.

(3) Ha az igénylõ a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és

ez alapján jutott támogatáshoz, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk.

301. § (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamataival együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni.

Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja

errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.

12. § (1) A lakásépítési támogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor

fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történõ benyújtásának idõpontjában az állami adóhatóság

honlapján közétett mûködõ adóalany nyilvántartásban szerepel.

(2) Amennyiben a számla kibocsátója az (1) bekezdés szerinti idõpontban az állami adóhatóság honlapján közétett

mûködõ adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy

a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának

idõpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában mûködõ adóalanyként szerepelt.

(3) Építés esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelõzõen kiállított számla fogadható el.

(4) A hitelintézet az eredeti számlát – a letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a támogatott személynek visszaadja, másolatban

tíz évig irattárában megõrzi.
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(5) Amennyiben a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplõ gazdasági esemény megtörténte

kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

(6) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerzõdés megkötése,

illetve a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított 5 évig megõrizni.

(7) Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a lakásépítési támogatás igénybevétele jogosulatlan,

vagy a támogatott személy nem elvárható körültekintéssel járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt

az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy állandó lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság

– jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén – elõírja a folyósított lakásépítési támogatás az

igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének

visszatérítését.

8. Pénzügyi lebonyolítás

13. § (1) A lakásépítési támogatás összegét

a) új lakás építése esetében, a (2) bekezdésben foglalt kivételtõl eltekintve

aa) készültségi fokkal arányosan,

ab) utólagosan és

ac) a lakásépítési támogatás utolsó részletét a használatbavételi engedély kiadását követõen folyósítva, vagy

b) új lakás vásárlása esetén egy összegben

kell folyósítani.

(2) Amennyiben az építtetõ igénylõ vagy támogatott személy a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást

hatalmaz meg, úgy a támogatás folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követõen, egy összegben

történhet.

(3) A folyósítás akkor kezdhetõ meg, ha az építtetõ támogatott személy a lakásépítési támogatáson és a hitelintézeti

kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta.

(4) A hitelintézet új lakás építése esetén a lakásépítési támogatás készültségi fokkal arányos folyósítását megelõzõen

a helyszínen ellenõrzi a készültségi fok feltételeinek teljesítését.

(5) Ha

a) a lakásépítési támogatás igénybevételének alapját képezõ építési munkák a szerzõdésben meghatározott

határidõn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben – amennyiben az építtetõ támogatott személy

az építésügyi hatósági engedély hatályossága meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja – legfeljebb egy

évvel meghosszabbított határidõig nem készülnek el,

b) az építtetõ támogatott személy az építési szándékától eláll, vagy

c) a használatbavételi engedély megszerzése elõtt a szerzõdés teljesítése más, az építtetõ támogatott személynek

felróható okból hiúsul meg,

a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés alapján a lakásépítési támogatást a folyósító hitelintézet

visszavonja, és az igénybevevõ a már folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232. §

(3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben

a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja errõl

a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.

(6) A Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt

a teljes visszafizetés igazolása után a Kincstár illetékes területi szerve intézkedik.

14. § (1) A támogatás igénybevételével

a) épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, vagy

b) vásárolt lakásra az adásvételi szerzõdés megkötését

követõ 10 évig terjedõ idõszakra – a 8. § (1) bekezdése szerinti esetben a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló

szerzõdés megkötésének idõpontjától számítva – a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására

elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési

és terhelési tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi.

(2) Ha a lakásépítési támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást az (1) bekezdés szerinti idõszakon belül

lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé –, vagy elidegenítik, vagy az nem

a támogatott személy és a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyermekének lakóhelyéül szolgál, a lakás használatát
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harmadik személynek átengedik, illetve a lakáscéltól eltérõen hasznosítják, akkor a támogatott személy köteles

a támogatás folyósított összegét a 16. § (3) és (6) bekezdésében foglaltak szerint bejelenteni és visszafizetni.

(3) Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös lakásukat idegenítik el, úgy õket az igénybevett lakásépítési

támogatás visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésbõl származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy

a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerzõdésben rögzített arányban terheli.

(4) Ha a támogatott személy lakásának egy részét idegeníti el, a lakásépítési támogatás összegének csak az elidegenítésre

kerülõ tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(5) A (4) bekezdés esetében a Kincstár határozatban intézkedik a teljes támogatási összeg visszafizetését biztosító

jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség

alá nem esõ támogatási összegnek megfelelõ Magyar Államot megilletõ jelzálogjog, illetve az azt biztosító

elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra történõ bejegyeztetése iránt.

15. § (1) Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követõen másik lakás építése vagy

vásárlása útján elégíti ki, a lakásépítési támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék

esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig a tulajdonos kérelme alapján a Kincstár támogatott személy

lakóhelye szerint illetékes területi szerve felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybevett támogatás

összegét a „10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” befizette.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés idõtartamát a lakásépítési támogatás összegének kincstári letéti számlára

érkezésének napjától kell számítani.

(3) A felfüggesztés idõtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel hosszabbítható meg.

(4) A támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló

kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés idõtartama alatt a 14. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési

tilalomra irányadó idõtartam lejár.

(5) A felfüggesztés idõtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem

történt meg, a lakásépítési támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást a Kincstár tehermentesíti.

(6) A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlõ igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetésérõl a Kincstár

határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethetõ összeget,

intézkedik a terhek másik lakásra történõ bejegyeztetése iránt. A Kincstár a felfüggesztés megszüntetését követõen

15 napon belül átutalja a jogosultnak a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve

határozatában megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

(7) Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékû

lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár

különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minõsül, amelynek központi költségvetés javára történõ

átvezetésérõl a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve intézkedik.

(8) Ha a támogatott személy az (1) vagy (3) bekezdés szerinti határidõ lejártáig

a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlõen igazolja

aa) adásvételi vagy csereszerzõdés bemutatásával vagy

ab) építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásával

és

b) a korábbi lakás elidegenítésébõl származó teljes bevételt – csökkentve a 16. § (7) bekezdésében foglaltakkal –

számlával vagy szerzõdéssel és értékbecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította,

úgy a 14. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség az eredeti határidõ lejártáig terheli.

(9) A (8) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben a tulajdonjog megszerzését a Kincstár a számítógépes

ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerbõl, az elektronikus

dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenõrzi.

(10) A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó igazgatási szolgáltatási díjat a támogatott személy köteles a Kincstár

részére megfizetni.

(11) A (8) bekezdés esetében a lakásépítési támogatást biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb

lakásra való átjegyzése iránt a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve intézkedik.
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16. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a lakásépítési támogatás visszafizetésének kötelezettsége esetén a 14. §

(2) bekezdése szerinti elidegenítésrõl szóló szerzõdéshez csatolni kell a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint

illetékes területi szerve által kiállított igazolást arról, hogy a támogatott személy eladó

a) lakásépítési támogatás összegét visszafizette vagy

b) visszafizetési kötelezettségét felfüggesztették.

(2) Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítésébõl származó – a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett – bevételnek csak

egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, úgy a lakásépítési támogatásnak a bevétel és a vételár vagy

bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. A Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint

illetékes területi szerve a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem esõ támogatási hányadra jutó

jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra a Magyar Állam

javára bejegyezteti.

(3) A támogatott személy

a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerzõdés megkötésétõl,

b) a saját maga és a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyermekének lakóhelyét érintõ változást a változás

bekövetkezésének idõpontjától, vagy

c) a bontást, a lakáscéltól eltérõ hasznosítást, a lakás használatának a 14. § (2) bekezdése szerinti átengedését annak

megkezdésétõl

számított 30 napon belül köteles a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szervének

bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejû csatolásával. Ha a szerzõdés létrejöttéhez harmadik személy

beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidõ 45 nap. Ha a szerzõdés érvényességéhez hatósági jóváhagyás

vagy hatósági nyilvántartásba történõ bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidõ ennek megtörténtét követõ

30 nap.

(4) A Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve a (3) bekezdés szerinti bejelentést követõen,

ha a lakás tulajdonosa a 15. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a lakás

tulajdonosát a lakásépítési támogatás visszafizetésére.

(5) Ha a lakás tulajdonosa a (3) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor

a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérõ hasznosítás megkezdésének, a lakáshasználat

átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerzõdés megkötésének napjától számított, a Ptk. 301. §

(1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten terheli.

(6) A (2) és (5) bekezdésben, valamint a 14. § (2)–(4) bekezdésében foglalt visszafizetési kötelezettséget

a „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni. A (2) és

(5) bekezdésben, valamint a 14. § (2)–(3) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség teljesítését követõen

a Kincstár intézkedik a lakásépítési támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásból

történõ törlése iránt.

(7) A korábbi lakás elidegenítésébõl származó bevétel csökkenthetõ

a) a lakásértékesítésbõl származó bevétel után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi

jövedelemadó összegével,

b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésbõl származó bevételbõl az értékesített lakás építését vagy

vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegû elõtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybevett lakásépítési támogatás

összegének kétszeresét.

17. § (1) A lakásépítési támogatásra való jogosultság megállapítását, valamint a központi költségvetéssel való elszámolását

hitelintézet végzi.

(2) A lakásépítési támogatást és a költségtérítést a Magyar Állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet utólagos havi

elszámolása alapján.

(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az elõzõ hónapban ténylegesen kifizetett és elszámolt lakásépítési

támogatással azonos összegû elõleget igényelhet.

(4) A hitelintézet a lakásépítési támogatás, valamint a (3) bekezdés szerinti elõleg folyósításáról és az azokkal való

elszámolás rendjérõl, valamint a pénzügyi ellenõrzéshez szükséges adatszolgáltatásról a miniszterrel és a Kincstárral

szerzõdést köt. A lakásépítési támogatás és elõleg elszámolására a hitelintézet e szerzõdés megkötését követõen

jogosult.
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(5) A hitelintézet (1) bekezdés szerinti elszámolását – szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

bevonásával – a Kincstár ellenõrzi.

(6) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenõrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,

az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti és

a miniszternél a (4) bekezdés szerinti szerzõdés felmondását kezdeményezheti.

(7) A hitelintézetet az általa jogszerûen folyósított lakásépítési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg,

amelyet a lakásépítési támogatással együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel.

(8) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenõrzési céllal a lakásépítési

támogatás új igénybevevõinek alábbi adatait:

a) név,

b) születési név,

c) anyja neve,

d) születési hely és idõ,

e) állampolgárság vagy hontalan státusz,

f) lakcím,

g) postacím,

h) személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma és

i) adóazonosító jel.

(9) A hitelintézet a folyósított lakásépítési támogatás összegérõl a negyedév utolsó hónapjának elszámolásával

egyidejûleg a miniszter részére személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatás

kiterjed a hitelintézet által megkötött lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdéseinek számára, összegére és

a lehívott támogatások összegére. Az adatszolgáltatások teljesítésének elmaradása esetén a miniszter a támogatás

folyósítását felfüggeszti.

18. § A lakásépítési támogatást és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb lakástámogatások” elõirányzatból kell

finanszírozni.

9. Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) Az e rendeletbõl eredõ valamennyi polgári jogi jogviszonyban a Magyar Államot a Kincstár képviseli.

(2) A Kincstár e rendeletben szabályozott hatósági eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

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

21. § A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

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

„(1) Az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthiteleknél a kitettség hitelkérelem elbíráltakori

értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 80%-át. Építés alatt lévõ létesítményre nyújtott hitelnél

a korlát az ingatlan teljes készültségének elérésekori forgalmi értékre vonatkoztatva értendõ.”

22. § Az R. a következõ 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)

21. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését követõen befogadott hitelkérelem tekintetében

kell alkalmazni.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében, valamint az Alkotmány

35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (4) bekezdés

7. pontjának b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(támogatott személy:)

„b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó

tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról

szóló 2007. évi I. törvény szerint – Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,”

(2) Az R. 1. § (4) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:)

„16. miniszter: a 28. §-ban, valamint a 32/C. §-ban foglalt elõirányzatok esetében a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,

egyéb esetben a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter.”

2. § Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közvetlen támogatás igénybevételéhez a nem magyar állampolgár igénylõ köteles:

a) a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelõs országos hatáskörû szerve által kiállított – az ország egész

közigazgatási területére, tagállamok esetén a támogatott személy lakóhelye szerinti tagállam, szövetségi államok

esetén a támogatott személy lakóhelye szerinti szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó – hivatalos iratot

és annak hiteles magyar nyelvû fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának,

házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltözõ családtag(ok)nak származási

országában a (2)–(3) bekezdés szerinti lakástulajdona nincs, valamint

b) büntetõjogi felelõssége mellett írásban nyilatkozni arról, hogy a közvetlen támogatással építeni, vásárolni vagy

bõvíteni kívánt lakásban életvitelszerûen kíván tartózkodni.”

3. § Az R. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyermektelen fiatal házaspár két születendõ gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendõ

gyermek vállalása esetén hitelintézet útján – a hitelintézet által megfelelõnek minõsített ingatlanfedezet biztosítása

esetén – jogosult a megelõlegezõ kölcsön igénybevételére. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidõ,

egyben a megelõlegezés idõtartama egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A gyermekvállalás

határidõig történõ igazolt teljesítése esetén a megelõlegezõ kölcsönnek az 5. § (4) bekezdése szerinti összegét az

állam a hitelintézet részére közvetlenül megfizeti; ezzel az igénylõ házaspár a kedvezményt igénybe vevõnek minõsül.

A megelõlegezõ kölcsönszerzõdés lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakítása céljából a lakásépítési (vásárlási)

kedvezményre szerzõdést kell kötni. A megelõlegezõ kölcsön igénybevételére irányuló szerzõdésnek tartalmaznia kell

az igénylõ fiatal házaspár hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár – a kincstári

családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve –

megállapítsa, valamint errõl a hitelintézetet tájékoztassa. Amennyiben az igénylõ házaspár nem tesz eleget a

megelõlegezõ kölcsönszerzõdést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerzõdéskötési kötelezettségének,

úgy a hitelintézet levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a szerzõdéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos

határidõn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén – amennyiben a támogatott személy a hitelintézetnél

a szerzõdés létrejötte ellen nem emel kifogást – a szerzõdés a felszólítást követõ 16. napon létrejön és a hitelintézet

a Magyar Állam javára szóló jelzálogjogot valamint elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyezteti.”

4. § Az R. 5/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az igénylõ házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor – a kiállítást

követõ 60 napon belül – a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó

adóigazolványát köteles a megelõlegezõ kölcsönt folyósító hitelintézetnek bemutatni. Amennyiben a támogatott
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személy a gyermekvállalás teljesítését igazoló okirat bemutatását elmulasztja, úgy a hitelintézet 30 napos határidõvel

felszólítja az okirat bemutatására. Amennyiben a támogatott személy a hitelintézet felszólításának sem tesz eleget,

akkor a gyermekvállalás teljesítését igazoló okirat kiállítása és a hitelintézet részére történõ bemutatás tényleges

idõpontja közötti idõtartamra vonatkozóan a Magyar Állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást

köteles a Magyar Állam részére 30 napon belül visszafizetni.

(3) A hitelintézet az (1) bekezdés, az 5/A. § (13) bekezdése, valamint a 24. § (5) bekezdésének a)–c) pontja szerinti

igazolások benyújtásáról, továbbá a (2) bekezdés szerinti bejelentésekrõl a havi adatszolgáltatás keretében

tájékoztatja a Kincstárt.”

5. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felújítási alapképzés (2) bekezdésben elõírt mértékû teljesítése és hitelintézetnél vagy a

lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) szerinti szakosított hitelintézetnél

elkülönített számlán történõ elhelyezése esetén a lakásszövetkezeti tulajdonú és a társasház lakóépületek közös

tulajdonú részeinek korszerûsítéséhez, felújításához, hitelintézettõl felvett kölcsön kamatának megfizetéséhez a

Magyar Állam támogatást nyújt. A támogatás mértéke a támogatás alapjául szolgáló kölcsönügylet elsõ 5 évében

a kamat 70%-a, a második 5 évében a kamat 35%-a. E támogatás nem vehetõ igénybe a „Sikeres Magyarországért”

Panel Plusz Hitelprogram keretében nyújtott kölcsön törlesztéséhez.”

(2) Az R. 16. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem nyújtható, ha

a) a társasház vagy a lakásszövetkezet legalább a (2) bekezdés szerinti mértékben alapot nem képez, az alap

pénzeszközeit nem hitelintézeti vagy Ltp. szerinti szakosított hitelintézeti elkülönített számlán helyezi el, vagy azt

részben vagy egészben nem felújítási munkákra használta fel, vagy

b) a társasház, vagy a lakásszövetkezet az elsõ közgyûlésétõl, vagy ha az épület használatbavétele késõbbi idõpontra

esik úgy ettõl, vagy az értékesítés céljára épített lakóépület birtokbavételétõl számított 90 napon belül az elõírt

mértékkel az alapképzés megkezdését elmulasztotta,

c) a társasház, vagy a lakásszövetkezet az e § szerinti felújítási alap képzését hitelintézet vagy Ltp. szerinti szakosított

hitelintézet által kiállított igazolással legalább 2 évre visszamenõleg, vagy ha a felújítási alap képzésének

megkezdésére elõírt b) pont szerinti határidõ ennél rövidebb, úgy ezen idõszakra nem igazolja.

(4) Támogatás a (3) bekezdés b) pontjában foglalt határidõ elmulasztása esetén akkor nyújtható, ha a képzés

megkezdése idõpontjától számított folyamatos és elõírt mértékû teljesítés mellett legalább 2 év már eltelt.”

(3) Az R. 16. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatott kölcsön igénybevételének feltétele, hogy a társasház, vagy a

lakásszövetkezet vállalja, hogy a hitelintézet részére a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplõ teljes

felújítási költség legalább 70%-áról a társasház, vagy a lakásszövetkezet nevére kiállított számlákat legkésõbb

az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatja.”

6. § Az R. 18. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A hitelintézet az igénylõtõl, amennyiben lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a közvetlen

támogatásokra való jogosultság elbírálásért – kivéve a megelõlegezõ kölcsönt és az akadálymentesítési támogatást –

a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem

tartalmazó bírálati díjat kérhet. Akadálymentesítési támogatás esetén, amennyiben az igénylõ lakáscélját kölcsön

igénybevétele nélkül valósítja meg, a hitelintézet az igénylõtõl a támogatásra való jogosultság elbírálásért a

támogatás összegének legfeljebb 3%-ának megfelelõ összegû bírálati díjat kérhet, melyen felül az

ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem

számíthat fel.”

7. § Az R. 20. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha)

„a) a támogatások igénybevételének alapját képezõ építési munkák a szerzõdésben meghatározott legfeljebb három

éven belül vagy az ezt indokolt esetben – amennyiben az építtetõ az építésügyi hatósági engedély hatályossága

meghosszabbítását a hitelintézet részére az építési munkára a szerzõdésben meghatározott határidõ letelte elõtt

igazolja – legfeljebb öt évvel meghosszabbított határidõig nem készülnek el, vagy”
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(a támogatásokat az azok nyújtásáról kötött szerzõdés alapján a támogatás folyósítója visszavonja, és az igénybevevõ

a már folyósított támogatásokat az igénybevétel napjától esedékes a Ptk. 232. §-a szerint számított kamatokkal együtt

köteles a támogatás nyújtója részére visszafizetni.)

8. § Az R. 21. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követõen másik lakás építése

vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, vagy a fiatalok otthonteremtési

támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék

esetében 1 évig – az (5) bekezdés szerinti kincstári letéti számlára történõ befizetésrõl szóló Kincstár által kiállított

igazolás bemutatását követõen – fel kell függeszteni. A felfüggesztés idõtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel

hosszabbítható meg. A felfüggesztés idõtartamát a bontás vagy eltérõ hasznosítás tényleges megkezdésének, vagy

az elidegenítésrõl szóló szerzõdés megkötésének napjától kell számítani. A visszafizetési kötelezettséget a tulajdonos

kérelme alapján függeszti fel a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje. A támogatott személy akkor is köteles

az e bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben

a felfüggesztés idõtartama alatt az (1) bekezdés szerinti elidegenítési tilalomra irányadó idõtartam lejár.”

9. § (1) Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az utóbb született gyermek(ek) után a lakásépítési kedvezmény, valamint a gyermek születésének idõpontjáig

a 8. § szerint számított kamat kizárólag

a) új vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez, vagy

b) építés esetén az építési költségek fedezetére a hitelintézet által a használatbavételt megelõzõen vagy azt követõen

folyósított és a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában fel nem mondott hitelintézeti kölcsön csökkentésére

legfeljebb a kölcsönbõl – a gyermek születésének idõpontjában – fennálló tartozás erejéig számolható el.”

(2) Az R. 24. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a 2009. július 1-jét megelõzõen hatályos jogszabályok alapján a fiatal házaspár kérelmére a születendõ

gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló kölcsönként elõlegezte meg, és a gyermek azért nem

születik meg,

a) mert a házastársak egyike elhunyt, vagy

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást

szenvedett személlyé válása következtében nem vállalták, vagy

c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követõen halva születik,

a folyósító hitelintézethez benyújtott – az a)–c) pontokban foglaltak igazolását is tartalmazó – kérelemre

a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni és a hitelintézettel a kedvezményre kötött támogatási szerzõdés alapján

az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot és elidegenítési-terhelési tilalmat kell bejegyezni a Magyar Állam javára.

A kérelmet az a)–c) pontokban foglalt események bekövetkezésétõl számított 90. napig, de legfeljebb a

megelõlegezésrõl szóló szerzõdésben vállalt határidõ leteltéig lehet benyújtani. Ha az igénylõ az igazolást az

a)–c) pontokban meghatározott esemény bekövetkeztétõl számított 90 napon belül nem nyújtja be, úgy a hivatkozott

események bejelentésétõl számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni az események

bekövetkezése és a bejelentés idõpontja közötti idõtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget és

kamattámogatást.”

(3) Az R. 24. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az építkezés idejére és a 21. § (1) bekezdésében meghatározott idõszak leteltéig a lakásépítési kedvezményre,

a fiatalok otthonteremtési támogatására – az 5. § (6) és (7) bekezdések szerinti esetekben a támogatási szerzõdés

megkötésének idõpontjától számítva –, a megelõlegezõ kölcsönbõl átalakult lakásépítési kedvezményre – csökkentve

a megelõlegezõ kölcsönszerzõdés megkötésétõl a gyermekvállalás teljesítéséig eltelt idõtartammal – az 5/A. §

(8) bekezdése szerint esetlegesen visszafizetendõ összeg biztosítékaként a Magyar Állam javára az épülõ, a felépült,

a bõvített vagy a megvásárolt lakást jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

Az 5/A. §, illetve 12. és 13. § alapján felvett, vagy a 12. §-ában foglalt jelzáloglevél fedezetének céljára elõzetesen

nyújtott kölcsönök biztosítékaként elfogadott ingatlanokat a kölcsönt nyújtó hitelintézet javára a Magyar Államot

megelõzõ ranghelyen jelzálogjog (önálló zálogjog), valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom

terheli. Amennyiben a hitelintézet által nyújtott állami kamattámogatású kölcsönökbõl épített, vásárolt, bõvített,

illetve korszerûsített ingatlan nem fedezete a kölcsönnek, úgy erre az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar

Állam javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint
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az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi. Amennyiben a hitel

futamideje alatt annak céljául szolgáló ingatlan válik a hitel fedezetévé, vagy a hitelcél szerinti ingatlan értékesítésre

kerül, vagy az ingatlan lebontása természeti katasztrófa következtében vált szükségessé, ezen ingatlant a hitelhez

kapcsolódóan terhelõ, a Magyar Állam javára fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedélyt

– az adósok kérelmére – a Kincstár adja ki.”

(4) Az R. 24. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A hitelintézetet az általa jogszerûen folyósított és a költségvetéssel elszámolt fiatalok otthonteremtési

támogatása, a megelõlegezõ kölcsön, valamint az akadálymentesítési támogatás összege után 3%, minden más

központi költségvetési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet – a lakásépítési kedvezményt

megelõlegezõ kölcsön kivételével – a támogatással együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel. A lakásépítési

kedvezményt megelõlegezõ kölcsön összege után járó költségtérítést a hitelintézet a kölcsönszerzõdés megkötését

követõ elsõ elszámolásban számolja el a központi költségvetéssel, azzal, hogy a hitelbírálattal, a szerzõdéskötéssel,

valamint a gyermekvállalás teljesítésével kapcsolatosan a megelõlegezõ kölcsön igénylésére tekintettel semmilyen

címen díj, illetve egyéb ellenszolgáltatás sem az igénylõ házaspárral, sem az állammal szemben nem érvényesíthetõ,

és a kölcsönnek az állam általi teljes megfizetése esetén a hitelintézet további költségtérítésre nem jogosult.”

10. § Az R. a következõ 25/C. §-sal egészül ki:

„25/C. § A 2004. május 1-jén vagy azt követõen kötött kölcsönszerzõdések esetén a 25. § (1) és (2) bekezdése szerinti

állami megtérítési kötelezettség nem érvényesíthetõ.”

11. § Az R. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 26. § (1) bekezdése, a 27/A. § (1) bekezdése, továbbá a 27/B. § (1) bekezdése szerinti jogcímekre benyújtott

pályázat esetén a pályázónak írásban vállalnia kell, hogy a létesítéstõl számított legalább 20 évig tulajdonában maradó

bérlakásokat, garzonházat, nyugdíjasházat, idõsek otthonát a pályázott jogcímnek és a rendeltetésének megfelelõen

hasznosítja, továbbá a lakóépületet, valamint annak berendezéseit karbantartja, szükség esetén felújítja. A miniszter

a pályázó kérelemére – amennyiben a pályázó igazolja, hogy a bérlakást, garzonházat, nyugdíjasházat vagy idõsek

otthonát a pályázott jogcímnek megfelelõen hasznosítani nem tudja – engedélyezi a pályázott jogcímtõl eltérõ, de a

településen felmerült igényeknek megfelelõ, az Nytv. 26. §-a szerinti lakcímbejelentési kötelezettséggel járó lakhatási

célra történõ hasznosítását.”

12. § Az R. a következõ 47. §-sal egészül ki:

„47. § (1) E rendeletnek a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló

257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)

a) 2. §-ával megállapított 2. § (5) bekezdés a) pontját, 10. §-ával megállapított 25/C. §-át, és 11. §-ával megállapított

38. § (3) bekezdését – a Kincstár vagy bíróság által jogerõsen elbírált esetek kivételével – a Módr. hatálybalépését

megelõzõen benyújtott kérelmekre, vagy folyósított támogatásokra is alkalmazni kell,

b) 4. §-ával megállapított 5/C. § (2) bekezdését, 5. § (1)–(3) bekezdésével megállapított 16. § (1), (3), (4) és

(10) bekezdéseit, 6. §-sal megállapított 18. § (12) bekezdését, 7. §-ával megállapított 20. § (8) bekezdés a) pontját,

8. §-ával megállapított 21. § (4) bekezdését és 9. §-ával megállapított 24. § (2), (5), (6) és (10) bekezdéseit a Módr.

hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr. 3. §-ával megállapított 5/A. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott

azon támogatási kérelmekre is alkalmazni kell, melyeknél a szerzõdéskötési kötelezettség beálltára még nem

került sor.”

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

14. § Az R.

a) 16. § (9) bekezdésében az „a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe az

„az Ltp.”,

b) 18. § (5) bekezdésében a „pénzügyi szolgáltatást közvetítõ ügynökére” szövegrész helyébe a „függõ

közvetítõjére” szöveg, az „ügynöke” szövegrész helyébe a „függõ közvetítõje”,
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c) 18. § (11) bekezdésében az „ügynöke” szövegrész helyébe a „függõ közvetítõje” szöveg, az „az ügynök”

szövegrész helyébe a „a függõ közvetítõ”,

d) 21. § (5), (13) és (15) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R. 5/D. §-a.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2011. (XI. 29.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl

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

Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 6,50%.

2. § (1) Ez a rendelet 2011. november 30-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 3/2011. (I. 24.) MNB rendelet.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelete
az ISIN azonosítóról

A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (3) bekezdés b) 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 kibocsátó vagy a tõzsdei tevékenységet végzõ szervezet (a továbbiakban: kérelmezõ) az ISIN azonosító kiadását

– a (4) bekezdésben meghatározott eset figyelembevételével – értékpapír esetén az 1. mellékletben, egyéb tõzsdei

termék esetén a 2. mellékletben meghatározott adatok központi értéktárral való közlésével igényli.

(2) A kérelmezõ a központi értéktárral közölt adatok változását, valamint az ISIN azonosító törlését megalapozó

körülményt annak bekövetkeztétõl számított 5 napon belül bejelenti a központi értéktárnak.

(3) Az e rendeletben meghatározott adatokat a kérelmezõ papír alapú okiraton vagy – a központi értéktár által biztosított

esetekben – elektronikus úton juttatja el a központi értéktárhoz. Az adatok papír alapú okiraton történõ bejelentésére

szolgáló adatlap letölthetõ a központi értéktár honlapjáról, valamint kérelemre a központi értéktár azt a kérelmezõ

rendelkezésére bocsátja. Az elektronikus úton történõ bejelentés a központi értéktár által mûködtetett felületen

keresztül tehetõ meg.

(4) A tõzsdei tevékenységet végzõ szervezet egyéb tõzsdei termékekre vonatkozóan a (3) bekezdésben meghatározott

elektronikus úttól eltérõ módon is jogosult az ISIN azonosító iránti kérelmét bejelenteni a központi értéktárhoz. Az ISIN

azonosító iránti kérelem beadására és az ISIN azonosító központi értéktár általi kiadására vonatkozó e rendeletben

meghatározottól eltérõ feltételeket külön megállapodásban kell rögzíteni.
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2. § (1) Az ISIN azonosítót alkotó – betûkbõl és számjegyekbõl álló – jelsorozat tizenkét elembõl áll.

(2) A jelsorozat elsõ két eleme a kibocsátás országának azonosítására szolgáló latin betû.

(3) A jelsorozat harmadik elemtõl tizenegyedik elemig terjedõ része az értékpapír vagy egyéb tõzsdei termék belföldi

azonosító sorszáma.

(4) A jelsorozat tizenkettedik eleme az ellenõrzõszám.

(5) A (3) bekezdés szerinti azonosító sorszám és a (4) bekezdés szerinti ellenõrzõszám pozitív egész számokból képzett

arab számjegyekbõl áll.

3. § (1) Az egy sorozatba tartozó értékpapírok – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek.

(2) Eltér az egy sorozatba tartozó, késõbb forgalomba hozott értékpapírok ISIN azonosítója a korábban forgalomba hozott

értékpapírok ISIN azonosítójától, amennyiben

a) az egy sorozaton belül eltérõ idõpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat

testesítenek meg, vagy

b) tõzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala

esetén a késõbb forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tõzsdére történõ bevezetésére nem a forgalomba

hozatallal egyidõben kerül sor.

4. § (1) A kiadott ISIN azonosítóról és az ahhoz kapcsolódóan nyilvántartott adatokról a központi értéktár igazolást állít ki,

amelyet az igény beérkezésétõl számított 5 napon belül postai vagy elektronikus úton küld meg a kérelmezõ részére.

(2) A központi értéktár honlapján közzéteszi az általa kiadott ISIN azonosítók listáját.

5. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet a 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelethez

A kérelmezõ értékpapír-sorozatra vonatkozó ISIN azonosító igénylésekor a következõ, az adott értékpapírra vonatkozó

adatokat bocsátja a központi értéktár rendelkezésére:

1. A kérelmezõre vonatkozó információk

A kérelmezõ

a) neve,

b) postai címe, e-mail címe, telefonszáma.

2. A kibocsátóra vonatkozó információk (befektetési jegy és kockázati tõkealap-jegy esetében az alapkezelõre

vonatkozó információk)

A kibocsátó

a) teljes neve,

b) rövid neve,

c) székhelye,

d) adószáma,

e) cégjegyzékszáma.

3. Az értékpapír-sorozatra vonatkozó információk

a) az értékpapír neve,

b) az értékpapír elõállítási módja: dematerializált/nyomdai úton elõállított,

c) az értékpapír forgalomba hozatalának módja: nyilvános/zártkörû,

d) az értékpapír kibocsátásának idõpontja,

e) az értékpapír devizaneme,
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f) az értékpapír névértéke,

g) a forgalomba hozott értékpapír-sorozat össznévértéke,

h) határozott futamidejû értékpapír esetén az értékpapír lejáratának napja, vagy határozatlan futamidõ esetén

ennek megjelölése,

i) részvényre vonatkozó adatok:

– részvényfajta,

– részvényosztály,

j) ideiglenes részvényre vonatkozó adatok:

– részvényfajta,

– részvényosztály,

– befizetettség (százalékosan vagy névértékben meghatározva),

k) hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír esetében:

– kibocsátó fajtája: (állam, jegybank, önkormányzat, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdálkodó szervezet

vagy jogi személyiséggel rendelkezõ külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe, nemzetközi szervezet vagy

saját joga alapján kötvény kibocsátására jogosult külföldi szervezet, hitelintézet, jelzálog-hitelintézet,

egyéb),

– értékpapír fajtája: (államkötvény, átváltoztatható kötvény, diszkontkincstárjegy, jegybanki kötvény,

jegyzési jogot biztosító kötvény, jelzáloglevél, kamatozó kincstárjegy, kincstári államkötvény, kincstári

takarékjegy, kötvény, letéti jegy, egyéb),

l) befektetési jegy, kockázati tõkealap-jegy, ideiglenes kockázati tõkealap-jegy esetében a befektetési alapra,

kockázati tõkealapra vonatkozó információk:

– befektetési alap/kockázati tõkealap teljes neve,

– befektetési alap/kockázati tõkealap fajtája: nyílt végû/zárt végû,

– határozott futamidejû befektetési alap/kockázati tõkealap esetén az alap futamidejének vége.

2. melléklet a 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelethez

A kérelmezõ egyéb tõzsdei termékre vonatkozó ISIN azonosító igénylésekor a következõ, az adott tõzsdei termékre

vonatkozó adatokat bocsátja a központi értéktár rendelkezésére:

1. A tõzsdei tevékenységet végzõ szervezetre vonatkozó információk:

A tõzsdei tevékenységet végzõ szervezet

a) teljes neve:

b) rövid neve:

c) székhelye:

d) adószáma:

e) cégjegyzékszáma:

f) kapcsolattartó munkatársának neve:

g) kapcsolattartó munkatársának telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe:

2. A termékre vonatkozó információk:

a) a termék neve:

b) a termék lejárata:

c) kötés egység:

d) elsõ kereskedési nap:

e) utolsó kereskedési nap:

f) delivery teljesítés módja: valódi/cash

g) kereskedési pénznem:

h) elszámolási pénznem:
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i) a termék típusa: határidõs/opciós

j) opció típusa: put/call

k) opció stílusa: amerikai/európai

l) küszöbár:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelete
az önkéntes nyugdíjpénztárak 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 önkéntes nyugdíjpénztárakra (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 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 öt évig a Felügyelet számára bármikor köteles rendelkezésre bocsátani.

4. § (1) Az adatszolgáltató

a) a napi jelentést a tárgyidõszakot követõ 5. munkanap 09:00 óráig,

b) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap 20. munkanapjáig,

c) az éves jelentést és az éves beszámolót legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31-ig,

d) 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,

e) az egyesített (összesített) éves pénztári beszámolót legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31-ig

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 eljuttatni a Felügyelet részére.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 134. számában találhatók.
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5. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást az éves, az egyesített (összesített) jelentés, valamint a negyedéves jelentés

esetében a 2012. január 1-jével kezdõdõ vonatkozási idõszakra kell alkalmazni.

(2) A 2011. üzleti évre vonatkozó éves és negyedéves jelentések esetében az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló

készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2011.

december 31-én hatályos elõírásai szerint kell eljárni.

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

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelete
a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl*

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 Hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. § (1) bekezdése

szerinti hitelintézet és a Hpt. 6. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás, valamint az Európai Unió másik

tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel

rendelkezõ hitelintézet és pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) (a továbbiakban

együtt: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint adatszolgáltatást készít a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) számára az általuk forgalmazott hitel és pénzügyi lízing, valamint betéti és

megtakarítási termékekrõl (a továbbiakban: adatszolgáltatás), melyet az e rendeletben meghatározott határidõn belül

a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA) rendszerének

termékbejelentõ felületén keresztül küld meg a Felügyelet részére.

(2) A hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás 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.

(3) A fióktelep mûködése megkezdésének napjától tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti

adatszolgáltatás teljesítésére.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ

tartalommal, a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére

megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által

meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó, fokozott

biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) E rendelet alkalmazásában közigazgatási felhasználásra alkalmas az a tanúsítvány, amely megfelel az elektronikus

aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekrõl és az elektronikus kapcsolattartás egyes

szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 138. számában találhatók.
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(3) Az adatszolgáltatás akkor minõsül teljesítettnek, ha a Felügyelet az ERA rendszeren keresztül, a feltöltött küldemény

jogosultsági, az elõre definiált ellenõrzõ szabályok teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye

függvényében a „publikálásra vár”, a küldeményazonosító számot is tartalmazó automatikus üzenetben értesíti

az adatszolgáltatót.

4. § Az adatszolgáltató

a) a termékekre vonatkozó eseti adatszolgáltatást új termék bevezetésérõl, a termékek adataiban történõ

változásról, valamint a meglévõ termék piacról történõ kivezetésérõl az érvényesség kezdõnapját megelõzõ

munkanap 20 óráig,

b) a beküldött adatok naprakészségére vonatkozó teljességi nyilatkozatot a tárgyhónapot követõ 5. munkanapig

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

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

6. § Hatályát veszti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és

megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl szóló 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete
a magánnyugdíjpénztárak 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) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti

jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(2) 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 a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet

részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget 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 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 öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre

bocsátani.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 141. számában találhatók.
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4. § (1) Az adatszolgáltató

a) a napi jelentést a tárgyidõszakot követõ ötödik munkanap 9 óráig,

b) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap huszadik munkanapjáig,

c) az éves jelentést és a biztosításmatematikai statisztikai jelentést a tárgyévet követõ május 31-ig,

d) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló jelentést

da) a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõ

15 munkanapon belül,

db) a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves

jelentéssel egyidejûleg, a tárgynegyedévet követõ hónap huszadik munkanapjáig,

dc) az idõközi változások miatti törzsadatjelentést 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) A 2011. üzleti évre vonatkozó éves és negyedéves jelentések esetében a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2011. december 31-én

hatályos elõírásai szerint kell eljárni.

Dr. Szász Károly s. k.,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 28/2011. (XII. 5.) PSZÁF rendelete
a hitelintézetek befektetési szabályzatáról

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (3) 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 hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)

5. § (1) bekezdésében meghatározott hitelintézetekre, a Hpt. 87/A. §-ában meghatározott pénzügyi vállalkozásra és

a hitelintézetek összevont alapú felügyeletének ellátása érdekében a Hpt. 90. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

pénzügyi holding társaságra terjed ki.

(2) A Hpt. 90. § (1) bekezdés a) pontja szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetnek, illetve a Hpt. 90. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi holding társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy a Hpt. 90. § (2) bekezdése

szerinti, ellenõrzõ befolyása alatt álló pénzügyi intézmények az e rendeletben meghatározott szabályzatok

elkészítésekor prudenciális szempontból azonos elveket alkalmazzanak.

(3) Ahol ezen rendelet hitelintézetet említ, ott a továbbiakban a hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak

megfelelõ pénzügyi vállalkozást és pénzügyi holding társaságot is érteni kell.

(4) A hitelintézetnek a befektetések korlátozására vonatkozó, a Hpt.-ben foglalt elõírásoknak való megfelelés érdekében

befektetési szabályzatot kell készítenie.
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2. § E rendelet alkalmazásában:

a) befektetési cél: a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) alkalmazásában

ilyenként meghatározott cél;

b) forgatási cél: az Szkr. alkalmazásában ilyenként meghatározott cél.

3. § (1) A befektetési szabályzatnak a befektetési célú részesedésekkel kapcsolatosan tartalmaznia kell:

a) a befektetési célú részesedésekkel kapcsolatos eljárásrendet, amelynek magában kell foglalnia

aa) mind a közvetett, mind a közvetlen befektetések kezelésének szabályait,

ab) a közvetett és közvetlen befektetésekre vonatkozó döntéshozatallal kapcsolatos alapelveket és

eljárásrendet és

ac) a felmerülõ kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet

különös tekintettel a Hpt. 90. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozások közötti és a pénzügyi szektorbeli

befektetésekre, a nem összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetésekre is kiterjedõen;

b) azokat a kockázatfelmérési módszereket és szempontokat, amelyek a hitelintézet befektetési döntéseinek

megalapozásául szolgálnak;

c) a hitelintézet befektetései rendszeres, évi legalább egy alkalommal történõ részletes felülvizsgálatának

szabályait;

d) a c) pont szerinti felülvizsgálat eredményéhez kapcsolódó konzekvenciákat, valamint a befektetések

értékesítésére vonatkozó döntési rendet és eljárásrendet;

e) a Hpt. befektetési korlátozásainak figyelemmel kísérésével kapcsolatos, valamint a korlátozások túllépése esetén

alkalmazott eljárásrendet a közvetett és közvetlen befektetések tekintetében egyaránt;

f) a befektetések – a hitelintézet számviteli politikájában meghatározott értékelési módszere szerinti – értékelésével

kapcsolatos sajátos szabályokat vagy eljárásrendeket, ha ezeket az értékvesztési és céltartalékképzési szabályzat

nem tartalmazza;

g) ingatlanalapban fennálló közvetett tulajdon esetén – amely akkor áll fenn, ha a hitelintézet ingatlanalapba

befektetõ befektetési alap befektetési jegyét szerzi meg vagy ha az ingatlanalap befektetési jegyét

a hitelintézettel azonos csoportba tartozó vállalkozás szerzi meg – a közvetett tulajdon kezelésének alapelveit és

eljárásrendjét;

h) mind a közvetett, mind a közvetlen befektetések tekintetében a Hpt.-ben foglalt, a befektetések korlátozására

vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés ellenõrzésének eljárásrendjét és döntési rendjét.

(2) A befektetési szabályzatnak a forgatási célú részesedésekkel, valamint a kapcsolódó mérlegen kívüli tételekkel és

származtatott ügyletekkel kapcsolatosan tartalmaznia kell:

a) a kialakított ügyletcsoportok és a tranzakciós célok felsorolását,

b) a kockázatkezeléssel kapcsolatos alapelveket, módszereket, eljárásrendeket, limitek megállapítását, figyelését és

felfüggesztését meghatározó belsõ szabályokat és a kereskedési könyvet nem vezetõ hitelintézetek esetében

a származtatott ügyletek kezelését, valamint

c) a forgatási célú részesedésekkel, valamint kapcsolódó mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyletek

– a hitelintézet számviteli politikájában meghatározott értékelési módszere szerinti – értékelésével kapcsolatos

eljárásrendet, ha ezt az értékvesztési és céltartalékképzési szabályzat nem tartalmazza.

(3) Ha a hitelintézet egyéb belsõ szabályzata már megfelelõen tartalmazza az (1)–(2) bekezdésben elõírt tartalmi elemet,

akkor a Befektetési szabályzatban az adott tartalmi elemet már magában foglaló szabályzatot, illetve megfelelõ helyét

kell megjelölni, de magát a tartalmi elemet megismételni nem kell.

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

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

elnöke
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A nemzetgazdasági miniszter
k ö z l e m é n y e

a felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján

közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. november 29-én – a felszámolók névjegyzékében

3. sorszám alatt nyilvántartott Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-719575)

adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Dr. Tombácz Tamás

Lakóhely: 6772 Deszk, József Attila u. 32.

***

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. november 8-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:

Telephely: 7623 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2011. november 18-án a felszámolók névjegyzékében 65. sorszám alatt

nyilvántartott PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (Cg.: 01-09-680225) az alábbi

változásokat vezette át.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Czumbel Zoltán

Lakóhely: 1203 Budapest, Vizisport utca 21. A ép.

***

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. november 9-én – a felszámolók névjegyzékében

83. sorszám alatt nyilvántartott „HUBERTUS” Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (02-09-060077)

adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló gazdasági társaság tulajdonosai

H-VÉD Pénzügyi és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay lakótelep 27. fszt. 2.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaság tulajdonosai

Hirth Károly

Lakóhely: 7100 Szekszárd, Csalogány u. 20.

Hirth Balázs

Lakóhely: 7635 Pécs, Fácán dûlõ 4/B
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A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok

Hirth Károly

Lakóhely: 7100 Szekszárd, Kerámia u. 44.

Hirth Károly

Lakóhely: 7100 Szekszárd, Csalogány u. 20.

Hirth Balázs

Lakóhely: 7635 Pécs, Fácán dûlõ 4/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. november 18. napján – a felszámolók névjegyzékében 102.

sorszám alatt nyilvántartott NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság

(Cg.: 12-09-000931) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló elnevezése

NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság

A felszámoló tevékenysége

Fõtevékenysége

74.14 Üzletviteli tanácsadás

További tevékenységi körei

70.31 Ingatlanügynöki tevékenység

71.31 Mezõgazdasági gép kölcsönzése

71.32 Építõipari gép kölcsönzése

72.30 Adatfeldolgozás

72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.40 Hirdetés

74.50 Munkaerõ-közvetítés

74.85 Titkári, fordítói tevékenység

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység

67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ tevékenység

Bejegyezve:

A felszámoló elnevezése

NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság

A felszámoló tevékenysége

Fõtevékenysége:

7022.08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

További tevékenységi körei:

7112.08 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

7311.08 Reklámügynöki tevékenység

7430.08 Fordítás, tolmácsolás

8211.08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219.08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8559.08 M.n.s. egyéb oktatás
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6619.08 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység

6622.08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6629.08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége

7490.08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2011. november 15-én a felszámolók névjegyzékében 114. sorszám alatt

nyilvántartott PÉNZINFÓ Felszámoló és Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (Cg.: 01-09-906722) az alábbi

változásokat vezette át.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

dr. Fekete László

Lakóhely: 5000 Szolnok, Szellõ út 51.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. december 1. napján – a felszámolók névjegyzékében 28. sorszám

alatt nyilvántartott Pro-Creditor Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-918773) adataiban

bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fióktelep: 5000 Szolnok, Szántó krt. 38.

Bejegyezve:

Fióktelep: 5000 Szolnok, Liget út 7. fszt. 1.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. december 1. napján – a felszámolók névjegyzékében 74. sorszám

alatt nyilvántartott TIZEK Felszámoló, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-729062)

adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok

Bornemisza Andrea

Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.

Bejegyezve:

Fióktelep: 3170 Szécsény, Magyar utca 9.

Fióktelep: 7632 Pécs, Megyeri utca 80.

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok

Bornemisza Andrea

Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Fészek utca 46.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. november 18. napján – a felszámolók névjegyzékében 75. sorszám
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alatt nyilvántartott TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045659)

adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

dr. Horváth Szilárd

Lakóhely: 7627 Pécs, Blaha Lujza utca 27.

***

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

felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. december 1. napján – a felszámolók névjegyzékében 77. sorszám

alatt nyilvántartott VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-044074) adataiban

az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója

Dr. Varga Jenõ

Lakóhely: 1051 Budapest, Mérleg utca 12.

A nemzetgazdasági miniszter
k ö z l e m é n y e

az államháztartásért, a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint
a számvitel szabályozásáért felelõs miniszter ágazatába tartozó felsõfokú szakképzés keretében oktatott

szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeirõl szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendeletben elõírt szakmai
és vizsgakövetelményei alapján átdolgozott ajánlott szakképzési programokról *

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján nyilvánosságra hozom jelen

közlemény

a) 1. számú mellékleteként az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú Adóigazgatási szakügyintézõ szakképesítés – elágazás,

b) 2. számú mellékleteként az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú Költségvetés – gazdálkodási szakügyintézõ szakképesítés –

elágazás,

c) 3. számú mellékleteként az 55 345 03 0000 00 00 azonosító számú Közösségi – civil szervezõ szakképesítés – elágazás,

d) 4. számú mellékleteként az 55 343 01 0010 55 01 azonosító számú Banki szakügyintézõ szakképesítés – elágazás,

e) 5. számú mellékleteként az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú Értékpapírpiaci szakügyintézõ szakképesítés – elágazás,

f) 6. számú mellékleteként az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú Gazdálkodási menedzserasszisztens szakképesítés – elágazás,

g) 7. számú mellékleteként az 55 343 01 0010 55 04 azonosító számú Pénzügyi szakügyintézõ szakképesítés – elágazás,

h) 8. számú mellékleteként az 55 343 01 0010 55 05 azonosító számú Projektmenedzser – asszisztens szakképesítés – elágazás,

i) 9. számú mellékleteként az 55 343 01 0010 55 06 azonosító számú Számviteli szakügyintézõ szakképesítés elágazás

ajánlott szakképzési programjait.

Budapest, 2011. december 12.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

* A közlemény mellékleteit a Nemzetgazdasági Közlöny 15. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
k ö z l e m é n y e

a 2010. évi pénzügyi beszámoló közzétételérõl

73EME

Mérleg – Eszköz
Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 4 574 138 0 4 574 138 4 177 435 0 4 177 435

002 73EME11 Befektetett eszközök 109 295 0 109 295 78 589 0 78 589

003 73EME111 I. Immateriális javak 36 664 0 36 664 19 066 0 19 066

004 73EME1111 Vagyoni értékû jogok 23 085 0 23 085 11 829 0 11 829

005 73EME1112 Szellemi termékek 13 579 0 13 579 7 237 0 7 237

006 73EME1113 Immateriális javakra adott elõlegek 0 0 0 0 0 0

007 73EME112 II. Tárgyi eszközök 30 651 0 30 651 22 542 0 22 542

008 73EME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni
értékû jogok

0 0 0 0 0 0

009 73EME1122 Gépek berendezések, felszerelések,
jármûvek

30 651 0 30 651 22 542 0 22 542

010 73EME1123 Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0

011 73EME1124 Beruházásra adott elõlegek 0 0 0 0 0 0

012 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 41 932 0 41 932 36 942 0 36 942

013 73EME1131 Egyéb tartós részesedések 23 500 0 23 500 23 500 0 23 500

014 73EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 18 432 0 18 432 13 442 0 13 442

015 73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott
kölcsön

18 432 0 18 432 13 442 0 13 442

016 73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 0 0 0 0

017 73EME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok

0 0 0 0 0 0

018 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök

48 0 48 39 0 39

019 73EME12 Forgóeszközök 4 464 843 0 4 464 843 4 098 846 0 4 098 846

020 73EME121 I. Készletek 0 0 0 0 0 0

021 73EME122 II.Követelések 0 0 0 234 0 234

022 73EME1221 Tagdíjkövetelések 0 0 0 0 0 0

023 73EME1222 Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (vevõk)

0 0 0 0 0 0

024 73EME1223 Egyéb követelések 0 0 0 234 0 234

025 73EME123 III. Értékpapírok 4 277 196 0 4 277 196 4 006 310 0 4 006 310

026 73EME1231 Egyéb részesedések 0 0 0 0 0 0

027 73EME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok

4 277 196 0 4 277 196 4 006 310 0 4 006 310

028 73EME124 IV. Pénzeszközök 181 434 0 181 434 86 213 0 86 213

029 73EME1241 Pénztárak 234 0 234 117 0 117

030 73EME1242 Pénztári elszámolási számla 177 171 0 177 171 78 782 0 78 782
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

031 73EME1243 Elkülönített betétszámla 4 029 0 4 029 7 314 0 7 314

032 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 0 0 0 0 0 0

033 73EME1245 Devizaszámla 0 0 0 0 0 0

034 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

6 213 0 6 213 6 089 0 6 089

73EMF

Mérleg – Forrás
Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4 574 138 0 4 574 138 4 177 435 0 4 177 435

002 73EMF11 Saját tõke 83 463 0 83 463 57 748 0 57 748

003 73EMF111 I. Induló tõke 0 0 0 0 0 0

004 73EMF1111 Fedezeti alap induló tõkéje 0 0 0 0 0 0

005 73EMF1112 Mûködési alap induló tõkéje 0 0 0 0 0 0

006 73EMF1113 Likviditási alap induló tõkéje 0 0 0 0 0 0

007 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás
(–)

0 0 0 0 0 0

008 73EMF113 III. Tõkeváltozások 83 463 0 83 463 57 748 0 57 748

009 73EMF1131 Fedezeti alap tõkeváltozása 0 0 0 0 0 0

010 73EMF1132 Mûködési alap tõkeváltozása 83 463 0 83 463 57 748 0 57 748

011 73EMF1133 Likviditási alap tõkeváltozása 0 0 0 0 0 0

012 73EMF12 Tartalékok 4 476 514 0 4 476 514 4 099 997 0 4 099 997

013 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 4 298 737 0 4 298 737 3 952 754 0 3 952 754

014 73EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 4 198 863 0 4 198 863 3 898 641 0 3 898 641

015 73EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 99 874 0 99 874 54 113 0 54 113

016 73EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett
tartaléka

0 0 0 0 0 0

017 73EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad
tartaléka

0 0 0 0 0 0

018 73EMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka 0 0 0 0 0 0

019 73EMF122 II. Mûködési alap tartaléka 172 272 0 172 272 138 558 0 138 558

020 73EMF1221 Befektetett mûködési tartalék 52 286 0 52 286 124 138 0 124 138

021 73EMF1222 Likvid mûködési tartalék 119 986 0 119 986 14 420 0 14 420

022 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 5 505 0 5 505 8 685 0 8 685

023 73EMF1231 Befektetett likviditási tartalék 49 547 0 49 547 7 031 0 7 031

024 73EMF1232 Szabad likviditási tartalék –44 042 0 –44 042 1 654 0 1 654

025 73EMF13 Kötelezettségek 14 161 0 14 161 19 690 0 19 690

026 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 161 0 14 161 19 690 0 19 690
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

027 73EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek 13 562 0 13 562 18 812 0 18 812

028 73EMF1312 Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

0 0 0 0 0 0

029 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 0 0 0 0 0

030 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 599 0 599 878 0 878

031 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások

0 0 0 0 0 0

73EA

Eredménykimutatás – Fedezeti alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 529 758 0 529 758 581 237 0 581 237

002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 2 564 174 0 2 564 174 2 102 481 0 2 102 481

003 73EA03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 3 093 932 0 3 093 932 2 683 718 0 2 683 718

004 73EA04 Tagok egyéb befizetései 0 0 0 0 0 0

005 73EA05 Támogatóktól befolyó összeg 3 616 0 3 616 4 567 0 4 567

006 73EA06 Pénztári befizetések összesen
(03+04+05)

3 097 548 0 3 097 548 2 688 285 0 2 688 285

007 73EA07 Belépõ tagok áthozott egyéni
fedezet

4 321 0 4 321 4 128 0 4 128

008 73EA08 Tag nyilatkozata alapján az
adóhatóság által átutalt összeg

286 686 0 286 686 246 066 0 246 066

009 73EA09 Eszközök értékesítésébõl származó
bevétel

0 0 0 0 0 0

010 73EA10 Pénzügyi mûveletek bevétele 439 384 0 439 384 219 242 0 219 242

011 73EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 0 0 0 0 0 0

012 73EA12 Átcsoportosítás mûködési alapból 0 0 0 0 0 0

013 73EA13 Különféle bevételek (07+...+12) 730 391 0 730 391 469 436 0 469 436

014 73EA14 Fedezeti alap bevételei összesen
(06+13)

3 827 939 0 3 827 939 3 157 721 0 3 157 721

015 73EA15 Szolgáltatások kiadásai 3 211 612 0 3 211 612 3 397 697 0 3 397 697

016 73EA16 Tagoknak visszatérített összeg 65 705 0 65 705 67 229 0 67 229

017 73EA17 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 29 032 0 29 032 25 350 0 25 350

018 73EA18 Fedezeti alapot terhelõ jogosulatlan
kifizetések

9 629 0 9 629 11 457 0 11 457

019 73EA19 Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról a mûködési alapba
átcsoportosított összeg

5 441 0 5 441 1 951 0 1 951
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

020 73EA20 Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról a likviditási alapba
átcsoportosított összeg

195 0 195 20 0 20

021 73EA21 Fedezeti alap kiadásai (15+...+20) 3 321 614 0 3 321 614 3 503 704 0 3 503 704

022 73EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye
(14–21)

506 325 0 506 325 –345 983 0 –345 983

73EB

Eredménykimutatás – Mûködési alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj 44 374 0 44 374 45 643 0 45 643

002 73EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 241 721 0 241 721 178 260 0 178 260

003 73EB03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 286 095 0 286 095 223 903 0 223 903

004 73EB04 Tagok egyéb befizetései 0 0 0 0 0 0

005 73EB05 Támogatóktól befolyó összeg 10 778 0 10 778 353 0 353

006 73EB06 Pénztári befizetések összesen
(03+04+05)

296 873 0 296 873 224 256 0 224 256

007 73EB07 Eszközök értékesítésébõl származó
bevétel

0 0 0 588 0 588

008 73EB08 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele

0 0 0 0 0 0

009 73EB09 Egyéb bevétel 13 507 0 13 507 32 693 0 32 693

010 73EB10 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele

0 0 0 0 0 0

011 73EB11 Kiegészítõ vállalkozási
tevékenységként nyújtott
szolgáltatások ellenértéke

230 010 0 230 010 36 885 0 36 885

012 73EB12 Pénzügyi mûveletek bevétele 14 927 0 14 927 3 731 0 3 731

013 73EB13 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele

0 0 0 176 0 176

014 73EB14 Átcsoportosítás likviditási alapból 45 000 0 45 000 0 0 0

015 73EB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a
tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról

5 441 0 5 441 1 951 0 1 951

016 73EB16 Mûködési és kiegészítõ vállalkozás
tevékenység különféle bevételei
(07+09+11+12+14+15)

308 885 0 308 885 75 848 0 75 848

017 73EB17 Mûködési alap bevételei összesen
(06+16)

605 758 0 605 758 300 104 0 300 104

018 73EB18 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele
(08+10+11+13)

230 010 0 230 010 37 061 0 37 061
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

019 73EB19 Anyagjellegû kiadások 413 945 0 413 945 212 341 0 212 341

020 73EB20 Személyi jellegû kiadások 232 826 0 232 826 111 471 0 111 471

021 73EB21 Kisértékû tárgyi eszközök beszerzése 643 0 643 63 0 63

022 73EB22 Egyéb kiadások 3 359 0 3 359 5 248 0 5 248

023 73EB23 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 565 0 565 181 0 181

024 73EB24 Felügyeleti díj 1 121 0 1 121 1 158 0 1 158

025 73EB25 Beruházások, felújítások 11 479 0 11 479 3 355 0 3 355

026 73EB26 Átcsoportosítás likviditási alapba 0 0 0 0 0 0

027 73EB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba 0 0 0 0 0 0

028 73EB28 Mûködési alap kiadásai (19+...+27) 663 938 0 663 938 333 817 0 333 817

029 73EB29 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység kiadásai

200 698 0 200 698 48 445 0 48 445

030 73EB30 Adózás elõtti eredmény (17–28) –58 180 0 –58 180 –33 713 0 –33 713

031 73EB31 Adófizetési kötelezettség (–) 0 0 0 0 0 0

032 73EB32 Mûködési alap tárgyévi adózott
eredménye (30–31)

–58 180 0 –58 180 –33 713 0 –33 713

73EC

Eredménykimutatás – Kiegészítõ vállalkozási tevékenység
Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73EC1 Mûködési alap bevételeibõl a
kiegészítõ vállalkozási tevékenység
bevétele

230 010 0 230 010 37 061 0 37 061

002 73EC2 Mûködési alap kiadásaiból a
kiegészítõ vállalkozási tevékenység
kiadása

215 539 0 215 539 62 807 0 62 807

003 73EC3 Kiegészítõ vállalkozási tevékenység
adózás elõtti eredménye (1–2)

14 471 0 14 471 –25 746 0 –25 746

73ED

Eredménykimutatás – Likviditási alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj 2 053 0 2 053 570 0 570

002 73ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 12 437 0 12 437 2 199 0 2 199
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

003 73ED03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 14 490 0 14 490 2 769 0 2 769

004 73ED04 Tagok egyéb befizetései 0 0 0 0 0

005 73ED05 Támogatóktól befolyó összeg 3 0 3 4 0 4

006 73ED06 Pénztári befizetések összesen
(03+04+05)

14 493 0 14 493 2 773 0 2 773

007 73ED07 Eszközök értékesítésébõl származó
bevétel

0 0 0 0 0 0

008 73ED08 Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0

009 73ED09 Pénzügyi mûveletek bevétele 1 539 0 1 539 433 0 433

010 73ED10 Átcsoportosítás mûködési alapból 0 0 0 0 0 0

011 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból 0 0 0 0 0 0

012 73ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a
tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról

195 0 195 20 0 20

013 73ED13 Különféle bevételek
(07+08+09+10+11+12)

1 734 0 1 734 453 0 453

014 73ED14 Likviditási alap bevételei összesen
(06+13)

16 227 0 16 227 3 226 0 3 226

015 73ED15 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 55 0 55 46 0 46

016 73ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 0 0 0 0 0 0

017 73ED17 Átcsoportosítás mûködési alapba 45 000 0 45 000 0 0 0

018 73ED18 Likviditási alap kiadásai (15+16+17) 45 055 0 45 055 46 0 46

019 73ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye
(14–18)

–28 828 0 –28 828 3 180 0 3 180

73EE

Eredménykimutatás – Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h

001 73EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) 3 394 517 0 3 394 517 2 910 390 0 2 910 390

002 73EE2 Különféle bevételek
(A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+
D/4+D/5+D/13)

1 055 407 0 1 055 407 550 661 0 550 661

003 73EE3 I. Alapok bevételei (01+02) 4 449 924 0 4 449 924 3 461 051 0 3 461 051

004 73EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) 4 030 607 0 4 030 607 3 837 567 0 3 837 567

005 73EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I–II) 419 317 0 419 317 –376 516 0 –376 516
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Független könyvvizsgálói jelentés
a Dimenzió Egészségpénztár tulajdonosainak

Elvégeztük a Dimenzió Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójának az elõzetes könyvvizsgálatát, melynek eredményérõl a

2011. május 10-i meghirdetett Igazgatótanácsi ülésre írásban tájékoztatót küldtünk, segítve ezzel a pénztár vezetését döntési

feladatainak meghozatalában.

Sajnos a 2011. május 10-i igazgatótanácsi ülés elmaradt, ezért a 2010. évi éves beszámoló megtárgyalására nem került sor. Az el-

lenõrzõ bizottság sem tárgyalta a Pénztár 2010. évi éves beszámolóját.

A Pénztár vezetésének feladata és felelõssége az éves beszámoló elkészítéséért

Az önkéntes kölcsönös egészség-és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-

gairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a pénztár tevékenységérõl vagyoni, pénzügyi és jöve-

delmi helyzetérõl, befektetései hatékonyságának, a biztosításmatematikai elvek módszertani érvényesülésének, a tagok

befizetései, értékállóságának alakulásáról, az üzleti év könyveinek zárását követõen, e rendeletben meghatározott könyvvezetéssel

alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

A fenti Kormányrendelet 11. § szerint az éves pénztári beszámoló részét képezõ mérleget, eredmény-kimutatást és kiegészítõ

mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével az igazgatótanács elnöke köteles aláírni.

A fenti Kormányrendelet 34. § (3) bekezdése elõírja, hogy az üzleti jelentést a hely és a kelet feltüntetésével a pénztár igazgatóta-

nácsának elnöke köteles aláírni.

Az 580. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard alapján a könyvvizsgáló részére teljességi nyilatkozatot kell adnia az

éves beszámoló elkészítésért felelõs vezetõnek. A könyvvizsgálónak vissza kell utasítania a véleménynyilvánítást az éves beszámo-

lóra vonatkozóan, amennyiben a vezetés nem adja meg a könyvvizsgáló által kért írásbeli nyilatkozatot.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 27. § (4) bekezdésének megfelelõen az ellenõrzõ bi-

zottság köteles megvizsgálni a közgyûlés elé terjesztett valamennyi jelentést és a pénztár éves beszámolóját. Az ellenõrzõ bizottság

hatáskörébe tartozó kérdésekben az ellenõrzõ bizottság jelentése nélkül a közgyûlés érvényesen nem határozhat.

A fenti törvény 25. § b) pontja rögzíti, az igazgatótanács feladata, hogy elkészítse és a közgyûlés elé terjessze a pénztár mérlegét

és éves beszámolóját.

A könyvvizsgáló felelõssége

A jelenleg hatályos törvényi elõírásoknak megfelelõen elkészített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat

alapján. A könyvvizsgálatunkat a nemzetközi könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvé-

nyes – törvények és egyéb jogszabályok alapján kell végrehajtania. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai köve-

telményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról,

hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges, hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglal olyan eljárások végrehajtását, amelynek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni

az éves beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások beleértve az éves beszámoló akár csalásból,

akár hibából eredõ, lényeges, hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek.

A fenti feladatokat a következõ címszó alatt közölt indokok alapján nem tudtuk végrehajtani.

A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja

2010. január 1-jétõl napjainkig 3 választott igazgatótanács és 3 választott ellenõrzõ bizottság mûködött a Dimenzió Egészség-

pénztárnál.

Megállapítottuk, hogy az elõzõ két választott testület egyáltalán nem tett eleget a fenti törvények elõírásainak, egyik korábbi tes-

tület sem tárgyalta és fogadta el a 2010. évi éves beszámolót. A jelenlegi testületek bár megtárgyalták és az Igazgatótanács elnöke

aláírta a beszámolót, viszont írásbeli nyilatkozatban elhatárolódtak attól a felelõsség vállalástól, hogy a beszámoló a számviteli tör-

vénynek megfelelõen nyilvántartott adatokból történõ összeállításáért, a könyvelésért, a beszámolónak a számviteli törvénnyel és a

tényekkel való megfeleléséért az igazgatótanács vezetõje felel. E felelõsséget a korábbi pénztári vezetésére hárították.

A könyvvizsgáló által kért teljességi és jogi nyilatkozatot sem adták meg a könyvvizsgálónak.

Megállapítottuk, hogy így egyik választott testület sem tett eleget a fenti törvények elõírásainak, egyik választott testület sem

azonosult a beszámolóval.
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Ezek hiányában nem tudtunk elegendõ és megfelelõ könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni könyvvizsgálói véleményünk meg-

alapozásához.

A véleménynyilvánítás visszautasítása

A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja bekezdésben leírt kérdés jelentõsége miatt a Dimenzió Egészségpénztár 2010. évi

éves beszámolójáról nem nyilvánítunk véleményt.

Az igazgatótanács elnökének 2011. IX. 16-án kézhezvett K/M-1022/298995/2011 számú levelében foglalt nyilatkozatára és kérésé-

nek megfelelõen már kiadtunk 2011. IX. 18-án független könyvvizsgálói jelentést, véleménynyilvánítás visszautasítása tartalommal.

Budapest, 2011. X. 4.

Universal-Saldo Tömösvári András

Könyvszakértõ, Pénzügyi Bejegyzett könyvvizsgáló

és Adótanácsadó Kft. Engedélyszám: 002535

Kamarai Nyilvántartásba 1133 Budapest, Kárpát u. 56.

vételi szám: 000337

Tömösvári András

Ügyvezetõ igazgató

Az Országos Betétbiztosítási Alap
k ö z l e m é n y e

a Díjfizetési Szabályzatának módosításáról

Az Igazgatótanács a Díjfizetési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

1. A Díjfizetési Szabályzat 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3. A tagintézeteknek a tárgyévi díjalap és díjfizetési kötelezettség bevallásukat június 15-ig-ig kell elkészíteniük és az Alap által

meghatározott formában és módon eljuttatniuk.”

2. A Díjfizetési Szabályzat 3.8. pontjának szövege a következõk szerint módosul:

„3.8. A tárgyévi bevallásokat a tagintézet csak a Díjbevallás újbóli elkészítésével módosíthatja (önrevízió). Az Alap az elévülés ál-

talános szabályai szerint fenntartja magának a tagintézeti bevallás felülbírálatára és új bevallás készíttetésére vonatkozó jogát. Nem

minõsül önrevíziónak a Díjbevallás módosítása, ha az a felügyeleti ellenõrzés megkezdését követõen történt, vagy azt az Alap

rendelte el.”

3. A Díjfizetési Szabályzat 3.9. pontjának szövege a következõk szerint módosul:

„3.9. A hibás díjbevallás évében (tárgyév) lefolytatott önrevízió esetén az új bevallás alapján keletkezõ többletfizetési kötelezett-

séget késedelmi kamat nélkül fizetheti meg a tagintézet.

A tárgyévet követõen lefolytatott önrevízió, valamint a nem önrevízió keretében készített új bevallás alapján felmerülõ többletfi-

zetési kötelezettség összege után a tagintézet az eredeti esedékességtõl számítva a Ptk. 301. §-a szerinti mindenkori késedelmi ka-

matot is köteles fizetni a 3.6.1. pontban meghatározott összeghatár figyelembe vételével.

Az új díjbevallás alapján keletkezõ többletfizetési kötelezettség legkisebb kiszámlázott összege 1000 forint.”

4. A Díjfizetési Szabályzat 4.1. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A Hpt. 121. § (6) és (7) bekezdése szerint a 2.11. pontban meghirdetett díjkulcs(ok) alapján kiszámított normál díjon felül a

tárgyévben emelt díjfizetési kötelezettséget ír elõ az Alap azon tagintézet számára, amely az alábbi feltételek valamelyikének nem

felel meg:

– A Hpt. 76. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti szavatoló tõke követelmény.

– A Hpt. 76. § (2) bekezdése szerinti többlet-tõkekövetelmény.

– A Hpt. 71. § (1) bekezdése szerinti saját tõke követelmény, figyelemmel a 228. §-ban foglaltakra.

A mulasztást az Alap a Felügyelettõl kapott, a negyedévi adatokra vonatkozó információ alapján állapítja meg.”
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5. A Díjfizetési Szabályzat 4.3. pontjában szereplõ táblázat az alábbiak szerint módosul:

„4.3. A normál díjon felül a tárgyévben fizetendõ emelt díj mértéke a következõ:

Ha a díjbevallást megelõzõ év végén Emelés mértéke
az éves normál díj százalékában

– a tagintézet a Felügyelet által elõírt
többlet-tõkekövetelménynek nem felelt meg

50

– ha a saját tõkéjének vagy szavatoló tõkéjének hiánya
az elõírt mértéktõl
– 50% vagy annál nagyobb 75
– 25–50% közötti 50
– 25%-nál kevesebb 25

– rendkívüli intézkedés esetén 75

6. A Díjfizetési Szabályzat 4.8. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:

„4.8. Az emelt díjnak a normál (kedvezményes) díj feletti többletét a hitelintézetnek az emelt díjról kiállított, 6.4. pont szerinti

számlában megállapított határidõben kell megfizetni.”

7. A Díjfizetési Szabályzat 5.5. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:

„5.5. Ha a szervezet nem élt az 5.3. pontban foglalt lehetõséggel, de egyébként a kedvezményes díjfizetés 5.1. pontban foglalt

feltételei az Alap felé igazoltan fennállnak, a tagintézet részére az elsõ két negyedévben befizetett díjösszegbõl visszajáró összeget

az Alap a tárgyév július 15. napján esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. Ez esetben az ezt követõ negyedévben a

tagintézet kedvezményes díjat fizet.”

8. A Díjfizetési Szabályzat 7.1. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:

„7.1. Év végén a tagintézetek által a tárgyévben befizetett biztosítási díjak elszámolásáról az Alap egyenlegközlõ levelet küld

elektronikus formában.”

A jelen módosítás 2012. január 1-jén lép hatályba.

A Díjfizetési Szabályzat mindenkor hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege megtalálható az OBA honlapján: www.oba.hu

Országos Betétbiztosítási Alap
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetõink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített

bélyegzõkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a

következõ két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny

Szerkesztõsége

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

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

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

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülõ úton jut el

a szerkesztõségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet

szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegzõ (irat)

érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,

mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelõlevél

dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi a

valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkezõ megrendeléseket

idõhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelõinket, hogy a hirdetésnek nem
minõsülõ közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 18 150 Ft; a bélyegzõk, okiratok stb. érvénytelenítése

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

(A Szerkesztõség)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

2051351–2051400

2066051–2066100

2121201–2121250

sorszámú szigorú számadású átvételi elismervénytömb

használata 2011. november 11-tõl érvénytelen;

valamint

901075

sorszámú szigorú számadású üzletkötõi igazolvány használata

2011. november 11-tõl érvénytelen;

és

2040257–2040300

sorszámú szigorú számadású átvételi elismervénytömb

használata 2011. november 22-tõl érvénytelen.

*

Egeresi Károly (2167 Vácduka, Kikelet u. 39.) bejelentése:

AC7S-M 229601–229650

sorszámú számlatömb elveszett, használata 2010. október 8-tól

érvénytelen (az utolsó érvényes számla sorszáma: AC7S-M 229643).

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

5051431–5051460

sorszámú nyugtatömb használata 2011. november 25-tõl

érvénytelen;

és

5020501–5020530

sorszámú nyugtatömb használata 2011. december 7-tõl

érvénytelen.

*

Kolta Péter (1115 Budapest, Kelenföldi út 20–28. 2/5.) bejelentése:

AB7S-D 830352–830402

sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 2011.

október 14-tõl érvénytelen.

*

Miskolczi Tanács Ügyviteli Tanácsadó Bt. (1149 Budapest,

Angol u. 34.) bejelentése:

AM8SA 5 610051–610100

sorszámú számlatömje elveszett, használata 2011.

december 5-tõl érvénytelen (az utolsó érvényes számla

sorszáma: AM8SA 5 610070).

*

Patkós Brigitta (1055 Budapest, Balassi B. u. 21–23.) bejelentése:

1626551–600

1626601–650

1626701–750

sorszámú üres nyugtatömbök elveszetek, használatuk 2011.

november 25-tõl érvénytelen.

*

A Qualicon Kft. (2094 Nagykovácsi, Szeles u. 3.) bejelentései:

AI7EL 903701–903750

sorszámú számlatömb elveszett, használata 2008. július

28-tól érvénytelen;

és



AI8SA2 434501–434550

sorszámú számlatömb elveszett, használata 2010.

szeptember 15-tõl érvénytelen (az utolsó érvényes számla

sorszáma: AI8SA2 434534).

*

Az UNIQA Biztosító Zrt. bejelentései:

628051–100

sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett, használata

2011. szeptember 21-tõl érvénytelen;

és

528601–650

sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett, használata

2011. november 22-tõl érvénytelen.

*

Véber István (1152 Budapest, Rákos u. 76.) bejelentése:

AJ7E-U 672101–672150

sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították,

használata 2011. december 2-tõl érvénytelen.

*

A ZALA-SERTÉS Értékesítõ és Beszerzõ Szövetkezet (9900

Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13.) bejelentése:

AJZS-C 628351–628400

sorszámú megkezdetlen számlatömbjének használata 2011.

október 20-tól érvénytelen.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelete
a kereskedelmi repülõtér légijármû által történõ igénybevételéért fizetendõ díj megállapításának
elveirõl és módszereirõl

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 41. § (2) bekezdésében

meghatározott repülõtéren folytatott, az 1. mellékletben felsorolt szolgáltatásokból és szükséges infrastruktúra

rendelkezésre bocsátásából (a továbbiakban: szabályozott szolgáltatások) származó bevételekre terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. repülõtér használó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely utasokat, postai küldeményeket vagy árut szállít

légi úton az adott repülõtérre, vagy az adott repülõtérrõl;

2. repülõtéri díj: a repülõtér üzemben tartója javára beszedett és a repülõtér használói által a kizárólag a repülõtér

üzemben tartója által szolgáltatott, a légijármû leszállásához, felszállásához, világításához és parkolásához, valamint

az utasok és áru kezeléséhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért fizetett díj.

3. A díjak megállapításának és nyilvántartásának alapelvei

3. § (1) A repülõtér üzemben tartójának a szabályozott szolgáltatásokból származó bevételeire felsõ határt (a továbbiakban:

árplafont) kell alkalmazni.

(2) Az árplafon azt határozza meg, hogy a repülõtér üzemben tartója egy adott évben a szabályozott szolgáltatásokon

összesen mekkora egy utasra vetített – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételt realizálhat.

(3) A légiközlekedési hatóság a repülõtér üzemben tartója által a szabályozott szolgáltatásokra alkalmazott díjtételek

mértékét és belsõ szerkezetét közvetlenül nem befolyásolhatja. A repülõtér üzemben tartója az egyes díjtételeket

szabadon állapíthatja meg, feltéve, hogy az egy utasra jutó szabályozott árbevétel a mindenkori árplafon alatt marad.

(4) A díjtételeket úgy kell megállapítani, hogy azok az általános közérdekû okokból alkalmazott eltérõ díjú zajvédelmi díjat

kivéve egyenlõen terhelik a repülõtér használókat. Az általános közérdekû okokból bevezetett eltérések

megállapításakor az eltérés okán alapuló, objektív és átlátható szempontokat kell alkalmazni.

(5) A repülõtér üzemben tartójának az általa érvényesített zajvédelmi díjakat és a zajhoz kapcsolódó kiadásait a

zajvédelmi díj megállapításának részletes szabályairól és a beszedett díj összegének felhasználási rendjérõl szóló

rendeletnek megfelelõen elkülönítve kell nyilvántartania.

4. A Díjszabályzat

4. § (1) Az Lt. 41. § (3) bekezdésében meghatározott díjszabályzatot (a továbbiakban: Díjszabályzat) a repülõtér üzemben

tartója ötéves idõszakokra állapítja meg.

(2) A Díjszabályzatnak legalább a 2. mellékletben meghatározott elemeket kell tartalmaznia.

5. Konzultáció és megoldáskeresés

5. § (1) A Díjszabályzat és módosításainak elõkészítése során a repülõtér üzembentartója konzultációt folytat a repülõtér

használóival, azok képviselõivel vagy azok társulásaival (a továbbiakban együtt: repülõtér használói) a repülõtéri

díjrendszer mûködésérõl, a repülõtéri díjak szintjérõl és a nyújtott szolgáltatás minõségérõl.
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(2) A konzultációt a repülõtér üzemben tartójának legalább négy hónappal a Díjszabályzat vagy annak módosításának

érvénybe lépése elõtt, a repülõtér díjrendszerét vagy a repülõtéri díjak szintjét érintõ módosításokra vonatkozó

javaslatnak a javasolt változások indoklásával együtt történõ átadásával kell kezdeményeznie. Ennek keretében a

repülõtér üzemben tartója átadja a repülõtér használói számára a repülõtéren a repülõtér üzemben tartója által

felszámított összes díj rendszerének vagy szintjének meghatározásához alapul szolgáló elemekre vonatkozó

dokumentációt, amely legalább a következõ információkat tartalmazza:

a) a felszámított repülõtéri díj ellenében nyújtott szolgáltatások és infrastruktúra jegyzéke,

b) a repülõtéri díj megállapítására használt módszerek,

c) az átfogó költségszerkezet azon létesítmények és szolgáltatások tekintetében, amelyekre a repülõtéri díjak

vonatkoznak,

d) a díjakból befolyt bevétel és az általuk fedezett szolgáltatások összköltsége,

e) azon létesítmények és szolgáltatások állami finanszírozása, amelyekre a repülõtéri díjak vonatkoznak,

f) a repülõtér helyzetével kapcsolatos elõrejelzések a díjak, a forgalomnövekedés és a javasolt beruházások

tekintetében,

g) a repülõtér infrastruktúrájának és berendezésének használatára vonatkozó információk egy adott idõszak során,

és

h) a repülõtér üzembentartója által javasolt, a díjtételekre vagy a szabályozott szolgáltatásokra hatással lévõ

beruházások várható következménye a repülõtér-kapacitásra gyakorolt hatásuk tekintetében.

(3) A konzultációt megelõzõen a repülõtér üzemben tartójának kérésére a repülõtér használói legalább a következõ

információkat adják át a repülõtér üzemben tartója számára:

a) a forgalomra vonatkozó elõrejelzések,

b) a légijármû flotta összetételére és tervezett használatára vonatkozó elõrejelzések,

c) a repülõtéren tervezett fejlesztéseik bemutatása, és

d) a szabályozott szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeik a repülõtéren.

(4) A repülõtér üzemben tartója a Díjszabályzat kiadását követõen évente legalább egyszer konzultál a repülõtér

használóival, kivéve, ha az érintett felek a legutolsó konzultáció alkalmával ettõl eltérõen állapodtak meg.

A konzultációk gyakoriságát a Díjszabályzatban kell meghatározni.

(5) A légiközlekedési hatóság felszólítására a repülõtér üzemben tartója a (4) bekezdésben foglaltakon túl további

konzultációt folytat a repülõtér használóival.

(6) A repülõtér üzemben tartója a díjtételekre vagy a szabályozott szolgáltatásokra hatással lévõ új infrastrukturális

beruházásaira vonatkozó terveinek véglegesítése elõtt is konzultációt folytat a repülõtér használóival.

6. Az alapértelmezett árplafon meghatározása

6. § (1) Az alapértelmezett árplafon függ

a) a megelõzõ években a repülõtér üzemben tartója által a repülõtérrel kapcsolatosan megvalósított beruházások

összköltségétõl,

b) a megelõzõ években tapasztalt forgalomnövekedés mértékétõl és

c) az Eurostat által havonta közzétett európai fogyasztói árindex (European Index of Consumer Prices All Items Index

– a továbbiakban: EICP) aktuális értékétõl.

(2) Az egyes évekre vonatkozó árplafon meghatározása során mindig a megelõzõ év augusztusi átlagos éves (annual

avarage rate of change) EICP értéket kell használni.

(3) A számítást teljes mértékben szubjektív értékítélettõl mentes, objektív alapokon kell elvégezni.

7. § (1) Az új ötéves díjszámítási idõszak elsõ évében érvényes árplafon értéket a 3. melléklet 3.1. pontja szerinti képlettel kell

meghatározni.

(2) Az ötéves díjszámítási idõszak minden évében ugyanazt az alapértelmezett árplafon-változást kell alkalmazni, amely

a HICP szerinti inflációs ráta azonos százaléka.

(3) Az ötéves díjszámítási idõszak utolsó évének szeptember 1-jéig a légiközlekedési hatósághoz jóváhagyás céljából

benyújtandó díjszabályzatban be kell mutatni a következõ ötéves idõszakban alkalmazandó alapértelmezett

árplafonra vonatkozó becslést (a továbbiakban: becsült alapértelmezett árplafon).
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(4) A becsült alapértelmezett árplafont az elõzõ díjszámítási idõszak ötödik évének második félévére vonatkozó

tényadatok megismerése elõtt kell meghatározni. Az alapértelmezett árplafon értékét a repülõtér üzemben tartója

az elõzõ díjszámítási idõszak ötödik évének második félévének tényadatai alapján véglegesíti.

7. A Díjszabályzat és az árplafon jóváhagyása

8. § (1) A repülõtér üzemben tartója az 5. §-ban foglalt konzultációs eljárás lezárását követõen, legalább 120 nappal

a tervezett hatályba lépés elõtt olyan Díjszabályzatot terjeszt a légiközlekedési hatóság elé jóváhagyás céljából,

a) amelyet az elõzõ 12 hónap utasforgalmát alapul véve az utasok létszámának több mint 70%-át szállító

légitársaságok támogatnak; vagy

b) amely – a légitársaságok (1) bekezdésben foglalt támogatása hiányában – a 6–7. §-ban és a 3. mellékletben

foglaltak szerint meghatározott alapértelmezett árplafon értékre került kidolgozásra.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett alapértelmezett árplafon bármikor helyettesíthetõ a légitársaságok által az

(1) bekezdés a) pontja szerint támogatott értékkel.

(3) A légiközlekedési hatóság a repülõtér üzemben tartója által a Díjszabályzattal egyidejûleg az alapértelmezett

árplafontól eltérõ árplafont is jóváhagyhat. Ebben az esetben a Díjszabályzat elbírálása során a légiközlekedési

hatóság a csak a szabályozott szolgáltatások után szedett bevételekre vonatkozó, ún. „kétkasszás” módszer

alkalmazása mellett az alábbi tényezõket veszi figyelembe:

a) a szabályozott szolgáltatásokhoz felhasznált tõke és a mûködési költségek szabályozott és szabályozatlan

szolgáltatások közötti megoszlása,

b) várható forgalomnövekedés,

c) a piaci kockázat aktuális szintje a légiközlekedési szektorban,

d) a szabályozott szolgáltatások nyújtásához várhatóan szükséges beruházások mértéke,

e) a repülõtér üzemben tartójának a szabályozás alá esõ szolgáltatásain elérhetõ, az adott piaci viszonyok között

elfogadható megtérülési ráta értéke,

f) a repülõtér üzemben tartójának a repülõtér üzemeltetésére irányuló jogviszonyában elõírt kötelezettségek,

g) szolgáltatási színvonal és fogyasztói elégedettség,

h) várható hatékonyságjavulás,

i) a jövõbeni díjmódosítások iránt a légitársaságok részérõl megnyilvánuló támogatás mértéke,

j) a belgrádi, a bécsi, a pozsonyi és a prágai nemzetközi repülõtereken megfigyelhetõ, egy gépmozgásra esõ összes

költség, figyelembe véve a szolgáltatás színvonalát is.

(4) A Díjszabályzatnak az 5. § szerinti konzultáció keretében kialakult megállapodást kell tartalmaznia.

(5) Amennyiben a repülõtér üzemben tartója és a repülõtér használói között nem jön létre a (4) bekezdés szerinti

megállapodás, a repülõtér üzemben tartójának a repülõtér használóinak véleményére figyelemmel meg kell

indokolnia Díjszabályzatát. Az indoklás vizsgálata során a légiközlekedési hatóság konzultál az érintett felekkel,

amelyek a légiközlekedési hatóság kérésére megadnak a döntéshez szükséges valamennyi információt.

9. § (1) A Díjszabályzathoz mellékelni kell az 5. § (2) bekezdésében foglalt információkat és a repülõtéri díj megállapítását

bemutató dokumentumokat, valamint független pénzügyi-számviteli szakértõtõl származó megfelelõségi jelentést.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a repülõtér üzemben tartója a légiközlekedési hatóság kérésére rendelkezésre

bocsátja a jóváhagyáshoz szükséges, a megadott információk igazolására szolgáló további dokumentumokat is.

10. § A repülõtér üzemben tartója az érvénybe lépés elõtt két hónappal honlapján közzé teszi Díjszabályzatát.

8. A Díjszabályzat és az árplafon módosításának alapelvei

11. § (1) Az alapértelmezett árplafon módosítása a Díjszabályzat módosítására irányuló kérelem benyújtásával

kezdeményezhetõ.

(2) A repülõtér üzemben tartója kizárólag a Díjszabályzat módosításával rendelkezhet korábban díjmentes szolgáltatás

díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatássá minõsítésérõl vagy egészítheti ki a Díjszabályzatot abban korábban

nem szereplõ szolgáltatással.

(3) A Díjszabályzat módosítására a Díjszabályzat jóváhagyására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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12. § A légiközlekedési hatóságnak a Díjszabályzat módosításához adott hozzájárulása nem érinti a repülõtér üzemben

tartójának az ötéves idõszak lejártát követõ újabb Díjszabályzat jóváhagyásra történõ benyújtására vonatkozó

kötelezettségének teljesítését.

13. § (1) A repülõtér üzemben tartója a körülmények olyan kivételes és jelentõs megváltozása esetén is kérheti a Díjszabályzat

vagy az árplafon felülvizsgálatát, amelyek az üzemeltetési feltételeket jelentõsen megváltoztatják és a repülõtér

üzemben tartójának fel nem róható okból következtek be, feltéve, ha a repülõtér üzemben tartója

a) minden elvárható lépést megtett a kedvezõtlen hatás mérséklésére,

b) a Díjszabályzat vagy az árplafon forgalomhoz kapcsolódó módosítását végrehajtotta, amennyiben a változás

a forgalomhoz kapcsolódik, és ennek hatásait figyelembe vette.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben – az eljárás rövidítésérõl szóló indoklás megadásával – a repülõtér

üzemben tartója az árplafon vagy a Díjszabályzat módosításának érvénybe lépése elõtt kevesebb, mint négy hónappal

is kezdeményezheti a konzultáció lefolytatását.

(3) A konzultációt ebben az esetben is a Díjszabályzat módosítása vagy az árplafon felülvizsgálata iránti kérelem

benyújtását megelõzõen kell lefolytatni, és a repülõtér használók módosítással kapcsolatos álláspontját a kérelemhez

mellékelni kell. A légiközlekedési hatóság a repülõtér használók álláspontját figyelembe veheti, azonban azok

egyetértése a Díjszabályzat vagy az árplafon módosítására vonatkozó kérelem elfogadásának nem feltétele.

9. Az alapértelmezett árplafon módosításának esetei

14. § (1) Amennyiben valamely évben a tényleges bevételek elmaradnak az e rendelet szerint megengedett szinttõl,

a repülõtér üzemben tartója a különbséget az adott ötéves díjszabási idõszakon belül átviheti a következõ évekre,

de nem viheti át a következõ ötéves díjszabási idõszakra. Az ilyen bevételkiesések az egyes évek közötti átvitel során

nominális értéken számítandók, így a repülõtér üzemben tartója kamatbevétel-kiesés beszámításával nem élhet.

(2) Amennyiben a tényleges bevételek – az esetleges bevételkiesések átvitelének elszámolása után – meghaladják az

e rendelet szerint megengedett értéket, a különbséget a következõ évben egyösszegû kifizetésként vissza kell juttatni

a légitársaságoknak aszerint felosztva, hogy az adott légitársaság a szabályozott összbevétel mekkora százalékát

fizette ki a többletfizetés évében. Az ilyen többletbevételek után kamat nem számítható, és a repülõtér üzemben

tartója a következõ évben nominális értéken köteles a légitársaságok számára a visszafizetést egy összegben

teljesíteni.

15. § (1) Az alapértelmezett árplafon vagy a Díjszabályzat módosítható annak érdekében, hogy a repülõtér üzemben tartója

az elõírt újabb légiközlekedés biztonsági vagy védelmi szabályoknak megfelelõ állapot megteremtésével felmerült

költségeit átháríthassa a légitársaságokra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti indoklással benyújtott kérelmet a légiközlekedési hatóság az eset összes körülményeinek

mérlegelése alapján bírálja el, azonban a repülõtér üzemben tartójának minden esetben igazolnia kell, hogy

a) olyan új légiközlekedés biztonsági vagy védelmi elõírásról van szó, amelynek kihirdetése vagy közlése nem a jelen

rendelet hatálybalépését megelõzõen történt; és

b) az új elõírás jelentõsen megnöveli a repülõtér üzemben tartójának jövõbeli mûködési költségeit vagy jelentõs

egyszeri beruházást tesz szükségessé.

16. § A repülõtér üzemben tartója abban az esetben is kérheti az alapértelmezett árplafon módosítását és a Díjszabályzat

más elõírásainak módosítását a légiközlekedési hatóságnál, ha igazolja, hogy a kérelem alapjául szolgáló új

kereskedelmi szerzõdését a repülõteret használó, az elõzõ 12 hónap utasforgalmát alapul véve az utasok létszámának

legalább 70%-át szállító légitársaságok támogatják. Ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a kérelem alapjául

szolgáló új kereskedelmi szerzõdést is, amit a kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság figyelembe vesz.

10. Szolgáltatások differenciálása

17. § (1) A repülõtér üzemben tartója az igény szerinti szolgáltatás nyújtása, valamint egyes terminálok vagy terminálrészek

különleges használatra való fenntartása érdekében meghatározhatja a repülõtéri szolgáltatásoknak, termináloknak

vagy azok részeinek a korábbiaktól eltérõ minõségét és használati körét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a repülõtér üzemben tartója az eltérõ szolgáltatási minõsséggel,

felhasználással és költségekkel arányosan eltérõ szintû díjat állapíthat meg.
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(3) A repülõtér üzemben tartója az (1) bekezdés szerint módosított szolgáltatásokhoz, terminálokhoz vagy

terminálrészekhez bármely repülõtér használónak – az Lt. 41. § (4a) bekezdése szerinti szolgáltatói megállapodásban

rögzített módon – hozzáférést biztosít, amennyiben erre a repülõtér használója igényét fejezi ki.

(4) Ha az (1) bekezdés szerint módosított szolgáltatások, terminálok vagy azok részeinek igénybevétele iránt több

repülõtér használó fejezi ki szándékát, mint amennyit azok a kapacitás korlátaira figyelemmel képesek kiszolgálni,

a repülõtér üzemben tartója a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott objektív, átlátható és megkülönböztetéstõl

mentes szempontok alapján határoz a hozzáférésrõl.

11. A szolgáltatásminõség ellenõrzésének és a pénzügyi ösztönzõ korrekciók rendszere

18. § (1) A repülõtér üzemben tartójának negyedévente fogyasztói elégedettségi felmérést kell végeznie az utasok,

a légitársaságok, és egyéb repülõtér-használók körében, és annak eredményeit közzé kell tennie honlapján.

A repülõtér üzemben tartója köteles a felmérés elvégzésével olyan piackutató céget megbízni, amely nem áll

a repülõtér üzemben tartójának – a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény

szerinti – közvetlen vagy közvetett irányítása alatt, vagy amely a repülõtér üzemben tartóját közvetlenül vagy

közvetetten nem irányítja.

(2) A repülõtér üzemben tartója a szolgáltatásminõség megállapítása érdekében köteles kidolgozni és Díjszabályzatában

bemutatni a repülõtéri infrastruktúra rendelkezésre állására vonatkozó objektív, valamint az utaselégedettségre

vonatkozó felmérések szubjektív értékelési rendszerét, amelynek irányadó szempontjait, valamint az ez alapján

alkalmazandó korrekciók mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A repülõtér üzemben tartójának biztosítania kell, hogy az általa üzemeltetett összes létesítmény részt vesz a

negyedévente bonyolított IATA (International Air Transport Association) és az ACI (Airport Council International) által

szervezett fogyasztói elégedettségi felmérésben (a továbbiakban: Felmérés), vagy ennek megszûnése esetén ennek

megfelelõ felmérésben.

(4) Amennyiben a repülõtér üzemben tartójánál az utaskiszolgálás, a repülési tevékenység vagy az infrastruktúra

biztosítása területén a repülõtér üzemben tartója által nyújtott szolgáltatások bármelyike „jóval átlag alattinak”

minõsül, a repülõtér üzemben tartójának a Felmérés megjelenését követõ három hónapon belül – tájékoztató

jelleggel – korrekciós intézkedési tervet kell benyújtania a légiközlekedési hatósághoz.

(5) A Díjszabályzat vagy a Díjszabályzat módosításának jóváhagyását a légiközlekedési hatóság megtagadja, ha a repülõtér

üzemben tartója az (1) bekezdésben a megbízott piackutató cég vonatkozásában elõírt követelmények teljesülését a

légiközlekedési hatóság felhívására teljes bizonyító erejû magánokirattal vagy közokirattal nem bizonyítja.

19. § (1) Amennyiben az utaskiszolgálás, a repülési tevékenység vagy az infrastruktúra biztosítása területén a repülõtér

üzemben tartója által nyújtott szolgáltatások bármelyikének minõsítése négy egymást követõ negyedéves

jelentésben „jóval átlag alatti” marad, a repülõtér üzemben tartójának annyiszor 0,25%-kal csökkentenie kell az

árplafont, ahány kategóriában a fenti feltételek fennálltak. Egy kategória által kiváltott csökkentés mindaddig

hatályban marad, amíg a minõsítés nem javul. A pénzügyi ösztönzõ korrekciók mértéke összesen legfeljebb 2,5%

lehet. A repülõtér üzemben tartója a tényleges szolgáltatásminõség elégtelen volta miatt köteles az egy utasra jutó

árplafont legfeljebb 5%-kal csökkenteni. Az 5 %-os csökkentésbõl legfeljebb 2,5%-os csökkentés történhet a repülõtéri

infrastruktúra rendelkezésre állására vonatkozó objektív, továbbá legfeljebb 2,5%-os csökkentés történhet a

fogyasztói elégedettségi felmérések szubjektív értékelése alapján.

(2) A szolgáltatásminõség elégtelensége miatti pénzügyi ösztönzõ korrekciók összegét a repülõtér üzemben tartója

köteles naptári negyedévenként meghatározni, és a negyedév végét követõ 30 napon belül köteles a légiközlekedési

hatóság részére a szolgáltatás minõségérõl szóló jelentését átadni. A légiközlekedési hatóság a Díjszabályzatban

foglaltak betartásának ellenõrzése keretében arra is kitérhet, hogy a tényleges szolgáltatásminõség megfelel-e

a repülõtér üzemben tartója által készített jelentésnek.

(3) A repülõtér üzemben tartója a naptári év végét követõ 120 napon belül köteles légitársasági ügyfelei számára

a pénzügyi ösztönzõ korrekciók összegét az érintett évben tõlük a szabályozott szolgáltatásokon realizált árbevétellel

arányosan egy összegben visszatéríteni.

(4) Amennyiben az objektív értékelési szempontokhoz kapcsolódó pénzügyi ösztönzõ korrekció kizárólag a repülõtér

egyik termináljához tartozó létesítményekhez kapcsolódik, akkor azt kizárólag az adott terminált használó

légitársaságok között kell felosztani.
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12. A légiközlekedési hatóság feladatai

20. § (1) A légiközlekedési hatóság e rendelet hatályba lépését követõ egy hónapon belül honlapján közzé teszi az e rendelet

hatálya alá tartozó repülõterek Európai Bizottság (Eurostat) adatai alapján összeállított jegyzékét és azt évente frissíti.

(2) A légiközlekedési hatóság minden évben jelentést tesz közzé honlapján az e rendelet végrehajtásának biztosítása

érdekében végzett tevékenységeirõl.

13. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõen indult eljárások során kell

alkalmazni, beleértve a díjszabályzat vagy az árplafon módosítására irányuló eljárásokat is.

(2) Díjszabályzat jóváhagyására irányuló eljárásban e rendeletet a 2017. január 1-jétõl kezdõdõ ötéves periódusra

megállapítandó díjszabályzat esetén kell elõször alkalmazni.

(3) Hatályát veszíti a nemzetközi kereskedelmi repülõtér légijármû által történõ igénybevételéért fizetendõ díjak

megállapításának elveirõl és módszereirõl szóló 97/2005. (XI. 10.) GKM–PM együttes rendelet.

(4) A közlekedésért felelõs miniszter e rendelet hatályba lépését követõ egy hónapon belül a 2009/12/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének való megfelelés érdekében tájékoztatja az Európai Bizottságot a független

felügyeleti hatóság nevérõl, címérõl, a ráruházott feladat- és felelõsségi körérõl, valamint a független felügyeleti

hatóságnak valamennyi repülõtér üzemben tartótól és légifuvarozótól való függetlenségének biztosítása érdekében

tett intézkedésekrõl.

(5) A közlekedésért felelõs miniszter szükség szerint együttmûködik az Európai Bizottsággal a 2009/12/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása során, különösen az Európai Bizottság által az Európai Parlamentnek és a

Tanácsnak 2013. március 15-ig benyújtandó, a 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv felülvizsgálatára

vonatkozó jelentéshez szükséges információgyûjtés tekintetében.

22. § Ez a rendelet a repülõtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való

megfelelést szolgálja.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelethez

Az árplafon szabályozás hatálya alá esõ szolgáltatások

1.1. A repülõtér üzemben tartója által nyújtott szolgáltatások és szükséges infrastruktúra rendelkezésre bocsátása alatt a

következõ szolgáltatások bármelyikét, valamint a szükséges infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítását,

bármely kapcsolódó infrastruktúra takarítását, energiaellátását vagy karbantartását kell érteni:

a) repülõtér futópálya, gurulóutak, forgalmi elõterek,

b) repülõtér világítás és navigációs eszközök,

c) légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítmények,

d) légijármû állóhelyek (ideértve a felvezetést is),

e) légitársaságok operatív mûködését támogató területek,

f) környezetvédelmi kockázatot ellenõrzõ szolgáltatások,

g) repülõtér biztonság és úthálózat,

h) a jogellenes cselekmények elleni védekezéshez elõírt infrastruktúra,

i) kerítésvédelem,

j) katasztrófavédelem és tûzoltóság,

k) légijármûvektõl származó zajszennyezés csökkentése, vagy megelõzése.

1.2. Utaskezeléshez kapcsolódó szolgáltatások alatt a következõ szolgáltatások bármelyikét kell érteni:

a) jegykezelõ pultok bérbeadása (kivéve a légitársasági jegyértékesítõ pultokat),
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b) közös használatú terminálberendezések (CUTE) fenntartása,

c) beszállító kapuk, utashidak, repülõtéri buszok üzemeltetése,

d) utasterek, érkezési és indulási oldali várók (kivéve a VIP várók),

e) rendõrség és vámhatóság által használt területek,

f) utasbiztonságot szolgáló berendezések és szolgáltatások (ideértve a zártláncú biztonsági kamerákat is),

g) a poggyászfeladáshoz, -kezeléshez és -kiadáshoz kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetése és karbantartása,

h) nyilvános mellékhelyiségek, liftek, mozgólépcsõk, mozgójárdák,

i) járat információs rendszer és hangosbemondók.

2. melléklet a 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelethez

A Díjszabályzat tartalma

A. Piaci áttekintés

a) A megelõzõ ötéves idõszak forgalmának elemzése

b) A következõ öt évre vonatkozó forgalmi elõrejelzés (utaslétszám, légi jármû mozgás és szállított tonna)

c) A repülõtér kapacitására vonatkozó elemzés

d) A szolgáltatás minõségével és a biztonság menedzselésével kapcsolatos folyamatok, teljesítmények és célok

áttekintése (és a 4. melléklet 4.1. pontjában meghatározott konzultáció összefoglaló leírása)

e) Az egy gépmozgásra jutó összes költség és a szolgáltatás színvonalának összehasonlítása a belgrádi, a bécsi, a

pozsonyi és a prágai nemzetközi repülõterekével

B. Pénzügyi áttekintés

a) A szabályozott és nem szabályozott szolgáltatások közötti bevétel- és költségallokáció elemzése

b) A szabályozott szolgáltatások nyújtása érdekében lekötött tõke értékelése

c) Az elõzõ periódusban ténylegesen megvalósult beruházások összevetése az elõzõ Díjszabályzatban foglalt

beruházási elõrejelzéssel (amennyiben volt ilyen)

C. Elõrejelzések és a finanszírozás áttekintése

a) A szabályozott tevékenységekhez kapcsolódó mûködési költségekre és hatékonysági célokra vonatkozó

elõrejelzések

b) A következõ elõrejelzési periódus során megvalósítandó, légi közlekedéshez kapcsolódó beruházásokra

vonatkozó elõrejelzések, ideértve az egyes projektek megvalósításának indikatív menetrendjét is

c) A szabályozott tevékenység várható finanszírozási forrásainak és tõkeszerkezetének áttekintése

d) A folyamatban lévõ beruházások finanszírozási módja

D. Alkalmazni kívánt díjak

a) A következõ öt évre alkalmazni kívánt, az e rendeletben foglalt elvek alapján kiszámított vagy a légitársaságokkal

kötött megállapodásban meghatározott díjak részletes ismertetése

b) A repülõteret használó légitársaságok számára nyújtott azon kedvezmények részletei, amelyet egy adott

infrastruktúrát vagy szolgáltatást használó minden ügyfél igénybe vehet

c) A repülõtér üzemben tartójának díjaira kiható, bizonyos szolgáltatás minõségi szint elérésén alapuló pénzügyi

ösztönzõk részletezése

d) Az 5. mellékletben elõírt felmérések és eljárások részletezése

e) A repülõtér üzemben tartójának díjaiban alkalmazható, a beruházások határidõn, költségvetésen belüli, illetve

elõírásoknak megfelelõ megvalósításához kapcsolódó, a 4. mellékletben elõírt pénzügyi ösztönzõ korrekciók

részletezése

E. Az ügyféltámogatottság szintje

A Díjszabályzat fenti A–D. pontjaiban vázolt tervekhez kapcsolódóan a légitársaságokkal folytatott konzultációk

eredményei és a Díjszabályzat tervezetének légitársasági támogatottságára vonatkozó információk.

F. A Szabályozott szolgáltatások körébe nem tartozó szolgáltatások felsorolása
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3. melléklet a 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelethez

Az alapértelmezett árplafon számítása

3.1. Az alapértelmezett árplafon meghatározása:

3.1.1.

Új idõszak elsõ évében érvényes árplafon = az elõzõ idõszak ötödik évében érvényes árplafon × (1+((„Y1” tényezõ

utasforgalom pontszám + „Y2” tényezõ beruházás pontszám) × HICP szerinti inflációs ráta)).

Ápú = Ápú–1 év × (1+Y × HICP szerinti inflációs ráta)

ahol:

Ápú: új idõszak elsõ évében érvényes árplafon

Ápú–1 év: az elõzõ idõszak ötödik évében érvényes árplafon

HICP: az 1.2. pont szerinti harmonizált fogyasztói árindex

és

Y = Y1+Y2

ahol:

Y: ún. „Y” tényezõ

Y1: tényezõ utasforgalom pontszám

Y2: tényezõ beruházás pontszám

3.1.2.

Az „Y” tényezõ a következõképpen kerül meghatározásra:

a) Az „Y” nem lehet 0-nál kisebb (az alapértelmezett árplafon legkisebb mértéke tehát megegyezik a korábbi

években érvényes árplafonnal),

b) Az „Y” a HICP szerinti inflációs ráta 0, 25, 50, 75 vagy 100%-a lehet (vagyis az alapértelmezett árplafon maximum

a HICP szerinti inflációs rátával azonos mértékben emelkedhet).

3.1.3.

A múltbeli beruházások és a közelmúltban tapasztalt forgalomnövekedés egyaránt hozzájárulnak az „Y” tényezõ

pontszámokhoz. A két tényezõ közötti kapcsolat additív és nem multiplikatív, vagyis a két kategóriában nyert

pontszámok összeadódnak. Az „Y” tényezõ azonban nem haladhatja meg a HICP szerinti inflációs ráta 100%-át és

az értékek nem vihetõk át a késõbbi idõszakokra. Az utasforgalom- és beruházáspontszámok tervezett számítási

módját a 3.2. és 3.3. pontok tartalmazzák.

3.2. Utasforgalom „Y1” pontszám:

Átlagos utaslétszám-növekedés a megelõzõ két évben1 Utasforgalom
„Y1” pontszám

0% alatti átlagos éves növekedés 100%

0 és 2,99% közötti átlagos éves növekedés 75%

3 és 5,99% közötti átlagos éves növekedés 50%

6 és 8,99% közötti átlagos éves növekedés 25%

9% feletti átlagos éves növekedés 0%
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3.3. Múltbeli beruházások értéke

A repülõtér üzemben tartójának összes beruházása a megelõzõ 5 évben2 „Y2” tényezõ
tõkeberuházási pontszám

Beruházások > a 4-5. év átlagos EBITDA3 4-szerese 100%

Beruházások > a 4-5. év átlagos EBITDA 3,5-szerese 75%

Beruházások > a 4-5. év átlagos EBITDA 3,0-szorosa 50%

Beruházások > a 4-5. év átlagos EBITDA 2,5-szerese 25%

Beruházások < a 4-5. év átlagos EBITDA 2,5-szerese 0%

1 A megelõzõ két év az elõzõ ötéves díjszabási idõszak 4. és 5. évét jelenti. Az átlagos érték számtani átlagként számítandó.
2 Esetleges vállalatfelvásárlások hatásainak figyelembevétele nélkül. Számítása a repülõtér üzemben tartója auditált pénzügyi jelentésein alapul, vagyis

nem tesz különbséget a légiforgalmi és a kereskedelmi beruházások között, illetve nem tartalmazza a repülõtér üzemben tartója mérlegében nem

szereplõ beruházásokat.
3 Az EBITDA jelenti a kamat, az adók, az értékvesztés és értékcsökkenés levonása nélkül, az általánosan elfogadott nemzetközi számviteli elvekkel

összhangban számított eredményt az adott számítási idõszakban (anélkül, hogy a nem készpénz jellegû tételek miatti módosítást kétszer vennék

figyelembe és kizárva a rendkívüli tételeket).

4. melléklet a 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelethez

A Díjszabályzatban alkalmazható pénzügyi ösztönzõ korrekciók mértéke

4.1. A repülõtér üzemben tartója köteles az alábbi rendszert légitársasági ügyfeleivel megvitatni, a konzultációk

függvényében és az alábbi paraméterek figyelembevételével véglegesíteni, Díjszabályzatában rögzíteni, valamint

közzétenni.

4.1.1.

A repülõtéri infrastruktúra rendelkezésre állására vonatkozó objektív tényezõk

Létesítmény Teljesítménykritérium
Az árplafoncsökkentés

maximális értéke

Minden légitársaságra vonatkozó szempontok

Futópályák
rendelkezésre állása

– Legalább egy futópályának napi 24 órában rendelkezésre kell
állnia.

0,75%

– Méltányosan figyelembe vehetõ a futópályák a repülõtér
üzemben tartójának fel nem róható okokból történõ lezárása.

– A méréseknek arra kell irányulniuk, hogy az egyes
negyedévekben az egyes futópályák hány percen keresztül nem
álltak rendelkezésre a futópálya felületének elégtelen állapota vagy
a világítás meghibásodása miatt. Nagyobb mértékû csökkentést
von maga után, ha a futópálya csúcsidõben nem áll rendelkezésre.
A célértéket a légitársaságokkal egyetértésben kell meghatározni.

– Méltányosan figyelembe vehetõk a csúcsidõn kívül bonyolított,
tervszerû karbantartási munkák miatti futópálya lezárások, feltéve,
hogy azokról a légitársaságokat legalább egy héttel elõre
értesíttették.

– „Nem értékelhetõ hónap”-nak tekintendõ és nem von maga után
csökkentést, ha egy adott hónapban a két futópálya közül az egyik
felújítás miatt nem áll rendelkezésre, feltéve, hogy a
légitársaságokat errõl legalább egy hónappal elõre értesítették.
Bármely kétéves idõszakban legfeljebb három „nem értékelhetõ
hónap” megengedett.

– Vis maior események méltányos figyelembevételére lehetõséget
kell biztosítani.
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Légijármû állóhelyek – A méréseknek arra kell irányulniuk, hogy az állóhelyek egy adott
negyedévben az elõre meghatározott mûködési rendhez képest
hány percen keresztül nem mûködtek. A célértéket a
légitársaságokkal egyetértésben kell meghatározni.

0,5%

– Méltányosan figyelembe vehetõk a csúcsidõn kívül bonyolított,
tervezett karbantartási munkák miatti állóhely-lezárások, feltéve,
hogy azokról a légitársaságokat legalább egy héttel elõre
értesítették.

– „Nem értékelhetõ hónap”-nak tekintendõ és nem von maga után
csökkentést, ha egy adott hónapban az állóhely felújítás miatt nem
áll rendelkezésre, feltéve, hogy a légitársaságokat errõl legalább
egy hónappal elõre értesítették. Bármely kétéves idõszakban
legfeljebb három „nem értékelhetõ hónap” megengedett.

– Vis maior események méltányos figyelembevételére lehetõséget
kell biztosítani.

Csomagkiadó
rendszer

– A méréseknek arra kell irányulniuk, hogy a csomagkiadó rendszer
egy adott negyedévben az elõre meghatározott mûködési rendhez
képest hány percen keresztül nem mûködött. A célértéket a
légitársaságokkal egyetértésben kell meghatározni.

0,25%

– Méltányosan figyelembe vehetõ az, ha a csomagkiadó rendszer
meghibásodása a repülõtér üzemben tartójának nem felróható.

– Méltányosan figyelembe vehetõk a csúcsidõn kívül bonyolított,
tervezett karbantartási munkák miatti rendszerleállítások, feltéve,
hogy azokról a légitársaságokat legalább egy héttel elõre
értesítették.

– „Nem értékelhetõ hónap”-nak tekintendõ és nem von maga után
csökkentést, ha egy adott hónapban a rendszer felújítás miatt nem
áll rendelkezésre, feltéve, hogy a légitársaságokat errõl legalább
egy hónappal elõre értesítették. Bármely kétéves idõszakban
legfeljebb három „nem értékelhetõ hónap” megengedett.

– Vis maior események méltányos figyelembevételére lehetõséget
kell biztosítani.

Induló csomagkezelõ
rendszer
rendelkezésre állása

– A méréseknek arra kell irányulniuk, hogy az induló csomagkezelõ
rendszer egy adott negyedévben az elõre meghatározott mûködési
rendhez képest hány percen keresztül nem mûködött. A célértéket
a légitársaságokkal egyetértésben kell meghatározni.

0,25%

– Méltányosan figyelembe vehetõ az, ha a rendszer meghibásodása
a repülõtér üzemben tartójának nem felróható.

– Méltányosan figyelembe vehetõk a csúcsidõn kívül bonyolított,
tervezett karbantartási munkák miatti rendszerleállások, feltéve,
hogy azokról a légitársaságokat legalább egy héttel elõre
értesítették.

– „Nem értékelhetõ hónap”-nak tekintendõ és nem von maga után
csökkentést, ha egy adott hónapban a rendszer felújítás miatt nem
áll rendelkezésre, feltéve, hogy a légitársaságokat errõl legalább
egy hónappal elõre értesítették. Bármely kétéves idõszakban
legfeljebb három „nem értékelhetõ hónap” megengedett.

– Vis major események méltányos figyelembevételére lehetõséget
kell biztosítani.

Utashidakat1 használó légitársaságokra vonatkozó szempontok

Utashidak
rendelkezésre állása

– A méréseknek arra kell irányulniuk, hogy az utashidak egy adott
negyedévben az elõre meghatározott mûködési rendhez képest
hány percen keresztül nem mûködtek. A célértéket a
légitársaságokkal egyetértésben kell meghatározni.

0,5%

– Méltányosan figyelembe vehetõk a csúcsidõn kívül bonyolított,
tervezett karbantartási munkák miatti utashíd lezárások, feltéve,
hogy azokról a légitársaságokat legalább egy héttel elõre
értesítették.

– Méltányosan figyelembe vehetõ az, ha az utashidak
meghibásodása a repülõtér üzemben tartójának nem felróható.
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– „Nem értékelhetõ hónap”-nak tekintendõ és nem von maga után
csökkentést, ha egy adott hónapban az utashíd felújítás miatt nem
áll rendelkezésre, feltéve, hogy a légitársaságokat errõl legalább
egy hónappal elõre értesítették. Bármely kétéves idõszakban
legfeljebb három „nem értékelhetõ hónap” megengedett.

– Vis maior események méltányos figyelembevételére lehetõséget
kell biztosítani.

Az utashidakkal
rendelkezõ
terminál(ok)on
utashidat használó
utasok aránya

– A méréseknek arra kell irányulniuk, hogy az utasok hány
százalékát szolgálták ki utashídon keresztül. A célértéket a
légitársaságokkal egyetértésben kell meghatározni.

0,25%

– A mérésnek 12 hónapos mozgó átlaggal kell követnie, hogy az
ilyen terminál(ok)on a légi jármûvek be- és kiszállítása során az
utasok mekkora aránya veheti igénybe az utashidakat (annak
érdekében, hogy a mérésben mindig legyenek a fõidényre esõ és
azon kívüli hónapok). A viszonyítási pont a légitársaságokkal
közösen egyeztetett célérték lehet.

Összesen 2,5%

4.2. Az utaselégedettség szubjektív mérése

A repülõtér üzemben tartója által nyújtott és a
szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokhoz
kapcsolódó szempontok
(automatikusan 0,25% csökkentést von maga után, ha
egy tényezõ négy egymást követõ jelentésben „jóval
átlag alatti” minõsítést kap)

– A repülõtéren való eligazodás nehézségi foka,
jelzõtáblák
– Járatinformációs kijelzõk
– Gyalogos távolságok
– Átszállás nehézségi foka
– A poggyászkocsik elérhetõsége

– Számítógép/távközlés/internet-hozzáférés

– Mosdók (elérhetõség és tisztaság)

– Kényelmes váró- és beszállítókapu területek

– Várakozási idõ a jegykezelésnél

– A jegykezelõ személyzet hatékonysága

– A biztonsági személyzet udvariassága és segítõkészsége

– Várakozási idõ a biztonsági vizsgálatnál

– Biztonságérzet

– Az utasterminál tisztasága

– Gépkocsiparkolók

– A poggyászkiadás sebessége

A repülõtér üzemben tartója által nem nyújtott
szolgáltatásokhoz kapcsolódó szempontok
(nem vonnak magukkal negatív pénzügyi ösztönzõ
korrekciót)

– A repülõtér megközelíthetõsége
– A repülõtérrõl összeköttetésben elérhetõ városok
– Vámhatósági vizsgálat
– Útlevél- és vízumvizsgálat

– Közrend, közbiztonság

– Éttermek és vendéglátóegységek

– Business várók

– Boltok

– A repülõtéri személyzet (kivéve a jegykezelõ és a
biztonsági személyzetet) udvariassága és
segítõkészsége

– A jegykezelõ személyzet udvariassága és
segítõkészsége

– Általános elégedettség a repülõtérrel/a repülõtér légköre

– Az éttermek/étkezési/vásárlási létesítmények ár/érték
aránya

– A parkolási lehetõségek ár/érték aránya
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A nemzetgazdasági miniszter
k ö z l e m é n y e

az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
2011. november 1. és 2011. november 30. között nyilvántartásba vett,

illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl

2011. november 1. és november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett

és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

Alhambra Tours Utazásközvetítõ Szolgáltató kft.

2085 Pilisvörösvár, Attila u. 15.

Tel.: 26/330-978

Fax.: 26/330-978

U-001309

Bejegyzés: 2011. 11. 16.

Blue Travel Online Utazási Iroda Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 37.

Tel.: 373-0707

Fax.: 373-0710

U-001313

Bejegyzés: 2011. 11. 23.

Compass Central Europe Utazási Iroda Kft.

1094 Budapest, Tompa u. 16. VI. em. 5.

Tel: 20/804-1849

Fax: 1/205-3697

U-001310

Bejegyzés: 2011. 11. 16.

Gyulai Turisztika Nonprofit Kft.

5700 Gyula, Kossuth Lajos u. 7.

Tel.: 66/561-680

Fax.: 66/561-681

U-001303

Bejegyzés: 2011. 11. 05.

Emerald Travel Utazásszervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

6722 Szeged, Párizsi krt. 44. 3. em. 10.

Tel: 62/314-434

Fax: 62/316-634

U-001308

Bejegyzés: 2011. 11. 16.

Globe Trekker Incoming Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Nyomdász u. 22.

Tel.: 23/378-583

Fax.: 23/378-583

U-001311

Bejegyzés: 2011. 11. 17.
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Marshaller Kft.

1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9.

Tel.: 1/445-0680

Fax.: 1/445-1272

U-001307

Bejegyzés: 2011. 11. 14.

Oldtimer Travel Kft.

1131 Budapest, Dolmány utca 37/A 1.

Tel.: 30/999-2858

Fax.: 17/885-607

U-001304

Bejegyzés: 2011. 11. 08.

Palymira Kft.

1118 Budapest, Törökugrató u. 16. VIII. em. 30.

Tel.: 30/223-2249

Fax: 1/379-50-51

U-001302

Bejegyzés: 2011. 11. 03.

Pluszforrás Tanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Bt.

1097 Budapest, Drégely u. 6–8. B. ép. fszt. 4.

Tel.: 1/445-4402

Fax.: 1/445-4406

U-001306

Bejegyzés: 2011. 11. 14.

Ritalia Travel Kft.

7130 Tolna, Tolna Fém utca 2.

Tel.: 74/677-114

Fax.: 74/677-114

U-001312

Bejegyzés: 2011. 11. 22.

Travel-T Kft.

1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/C

Tel.: 1/920-0510

Fax: 1/920-0511

U-001305

Bejegyzés: 2011. 11. 09.

Visionix Látszerész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Petõfi Sándor u. 5.

Tel.:76/485-472

Fax: 76/385-035

U-001314

Bejegyzés: 2011. 11. 28.
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2011. november 1. és november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerõre emelkedett,

hivatalból törölt és a tevékenység folytatásától 1 évre eltiltott engedélyek

–

2011. november 1. és november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából

kérelemre törölt engedélyek

Air Mediterrán Plusz Utazási Iroda Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok utca. 3. 1/3.

Tel.: 42/506-364

Fax.: 42/506-365

U-000594

Törölve: 2011. 11. 10.

ÁGM Kereskedelmi, Szolgáltató és INSIDE WORD Utazási Iroda Kft.

2840 Oroszlány, Rákóczy Ferenc út 72.

Tel.: -

Fax: -

U-000495

Törölve: 2011. 11. 09.

Balaton-M-Tourist Utazási Kft.

8200 Veszprém, Jutasi út 21.

Tel.: -

Fax: -

U-000735

Törölve: 2011. 11. 17.

Flight Service Kft.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 49–55.

Tel.: 1/398-7513

Fax: 1/398-7514

U-000896

Törölve: 2011. 11. 25.

HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.

1143 Budapest, Stefánia út 34–36.

Tel.: 1/273-4113

Fax: 1/273-4114

U-000731

Törölve: 2011. 11. 30.

MaxFocus Tanácsadó Kft. „felszámolás alatt”

8248 Nemesvámos, Pap István u. 5.

Tel.: 88/505-795

Fax: 88/505-796

U-001110

Törölve: 2011. 11. 23.
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Prima Itália Utazásszervezõ Kft.

1111 Budapest, Bartó Béla út 52. 3. em. 1.

Tel.: 1/266-461, 1/235-0966

Fax: 1/235-0967

U-000986

Törölve: 2011. 11. 11.

Suntimes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1067 Budapest, Teréz krt. 31.

Tel.: 1/354-1058

Fax: 1/3540490

R-904384

Törölve: 2011. 11. 07.

Travel Outlet Utazásközvetítõ és Szolgáltató Kft.

1185 Budapest, Bajcsy Zsilinszky utca 50.

Tel.: 23/232-096

Fax: 23/232-096

U-001079

Törölve: 2011. 11. 22.

VB Travel Kft.

1144 Budapest, Szentmihályi u. 4–6. 3. em. 90.

Tel.: 70/377-4790

Fax: 1/787-2199

U-001275

Törölve: 2011. 11. 28.

2011. november 1. és november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából – jogszabálysértés miatt –

jogerõssé vált, hivatalból törölt engedély

Gaby Travel Szolgáltató Kft.

2870 Kisbér, Kossuth u. 22/A

Tel.: 30/640-7713

Fax: 34/552-181

U-001042

Törölve: 2011. 10. 27.

Jogerõs: 2011. 11. 21.

2011. november 1. és november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába

az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítõire történõ módosítás bejegyzése

Agnandi Szolgáltató és Ker. Kft.

7636 Pécs, Polgárszõlõ u. 3. 9. em. 28.

Tel.: 72/788-579

Fax.: 72/788-579

U-001253

Változás bejegyzése: 2011. 11. 10.
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Aquamount Travel Utazási és Szolgáltató Kft.

6722 Szeged, Gutenberg u. 16.

Tel.: 62/420-428

Fax.: 62/420-428

U-000539

Változás bejegyzése: 2011. 11. 09.

Á&M Centrál-Travel Utazásszervezõ és Szolgáltató Iroda Kft.

3300 Eger, Érsek u. 17.

Tel.: 62/420-428

Fax.: 62/420-428

U-000539

Változás bejegyzése: 2011. 11. 09.

Álommester Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2724 Újlengyel, Határ u. 12.

Tel.: 1/709-2560

Fax.: 1/709-2561

U-001178

Változás bejegyzése: 2011. 11. 21.

Blue Travel Online Utazási Iroda Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 37.

Tel.: 1/373-0707

Fax.: 1/373-0710

U-001313

Változás bejegyzése: 2011. 11. 23.

Business Planet Rendezvényszervezõ Kft.

3300 Eger, Garay u. 7.

Tel.: 36/313-202

Fax.: 36/313-202

R-01174

Változás bejegyzése: 2011. 11. 14.

Cseh-Szlo Tours Touroperátor Cseh és Szolvák Ut., Ker. és Szolg. Bt.

1145 Budapest, Colombus u. 24/A

Tel.: 1/270-2332, 1/270-2334

Fax.: 1/270-2335

U-000656

Változás bejegyzése: 2011. 11. 17.

GOforGO Hungary Utazásszervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1184 Budapest, Építõ u. 26/B

Tel.: 1/820-0768

Fax.: 1/820-0768

U-001210

Változás bejegyzése: 2011. 11. 05.

Hun Leasing Beruházási és Kereskedelmi Kft.

3716 Újcsanálós, Ady u. 7.

Tel.: 46/427-890

Fax.: 46/427-890

U-000494

Változás bejegyzése: 2011. 11. 25.
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„Kék Iringó” Utazásközvetítõ Kft.

7623 Pécs, Szilágyi Dezsõ u. 38.

Tel.: 72/333-906

Fax: 72/333-906

U-001089

Változás bejegyzése: 2011. 11. 10.

Liberty International Budapest Utazási Iroda Kft.

1088 Budapest, Vas u. 5. V. em. 19.

Tel.: 1/486-2470

Fax: 1/235-0255

U-000397

Változás bejegyzése: 2011. 11. 21.

Natur-Vad Vadászati és Kereskedelmi Kft.

8449 Magyarpolány, Sallai u. 31.

Tel.: 88/231-107

Fax: 88/203-057

R02016/2000

Változás bejegyzése: 2011. 11. 14.

Túra Utazási Iroda Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17–19.

Tel.: 82/319-922

Fax: 82/319-922

U-000699

Változás bejegyzése: 2011. 11. 14.

Utazás Outlet Szolgáltató Kft.

2051 Biatorbágy, Szabadság út 48.

Tel.: 23/310-768

Fax: 23/310-768

U-000969

Változás bejegyzése: 2011. 11. 14.

Xenola Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7625 Pécs, Virág u. 14.

Tel.: 72/211-201

Fax: 72/211-201

U-000069

Változás bejegyzése: 2011. 11. 09.

2011. november 1. és november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába

az utazási vállalkozó tevékenységének utazásszervezõire,
utazásközvetítõire történõ módosítás bejegyzése

Club Holiday International Id. Ker. és Szolg. Kft.

1037 Budapest, Bokor u. 9–11.

Tel.: 1/999-8501

Fax: 1/999-7943

U-001011

Változás bejegyzése: 2011. 11. 17.
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2011. évi CLV. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról*

A nemzetgazdaság és a munkaerõpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom igényeihez

igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlõdését segítõ szakképzési és felnõttképzési rendszer fejlesztési

forrásainak, valamint az európai uniós társfinanszírozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása céljából

az Országgyûlés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szakképzési hozzájárulás célja

1. § A szakképzés költségeihez való hozzájárulást (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) e törvény szerint kell

teljesíteni. A szakképzési hozzájárulás célja

a) a szakképzésrõl szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolai rendszerû képzések támogatása,

b) a felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében

a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés támogatása (a továbbiakban:

gyakorlatigényes alapképzési szak),

c) a nemzeti felsõoktatási rendszerrõl szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám

tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat támogatása

(a továbbiakban: gyakorlatigényes alapképzési szak),

d) az a)–b) pont szerinti képzés fejlesztésének támogatása,

e) az a) és c) pont szerinti képzés fejlesztésének támogatása,

f) az iskolarendszeren kívüli felnõttképzésnek a felnõttképzésrõl szóló törvény alapján történõ támogatása.

2. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre

2. § (1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi székhelyû

a) gazdasági társaság, kivéve a szakképzésrõl szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági

társaságot, a felsõoktatási intézmény által alapított társaságot, valamint az olyan társaságot, amelyben

a felsõoktatási intézmény részesedést szerzett,

b) szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet,

c) állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdõbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat – kivéve

a víziközmû-társulatot –, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat,

d) ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivõ iroda,

e) közjegyzõi iroda,

f) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

g) egyéni cég.

(2) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyû jogi személy,

jogi személyiséggel nem rendelkezõ társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel,

fiókteleppel rendelkezik [az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: hozzájárulásra kötelezett].

(3) Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget

(a továbbiakban: átalányadózó), szakképzési hozzájárulás tekintetében e törvény alapján nem keletkezik bevallási és

elszámolási kötelezettsége, fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti.

(4) Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvényben

meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Nem köteles szakképzési hozzájárulásra

a) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet,

b) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 3. § f) pontjában meghatározott

egészségügyi szolgáltató – feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerzõdést kötött és nem költségvetési

szervként mûködik – az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben õt terhelõ egészségbiztosítási-

és munkaerõ-piaci járulékalap után,

c) az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékalapja után, ide nem értve az általa

foglalkoztatottra tekintettel õt terhelõ egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapját,

d) az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivõ iroda, ügyvédi iroda, közjegyzõi iroda tevékenységében

a személyesen közremûködõ tag az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékalapja után, ide nem értve

az általa foglalkoztatottra tekintettel õt terhelõ egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapját, valamint

e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben

a társaságot terhelõ egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapja után.

3. Értelmezõ rendelkezések

3. § E törvény alkalmazásában:

a) gyakorlati képzés:

1. a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott gyakorlati oktatási tevékenység,

2. a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés részeként szervezett minden

olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör ellátásához szükséges készségek, képességek

és ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket a hallgatók az intézményben vagy azon kívül,

a munkavégzéshez hasonló feltételek között, a szükséges eszközökön sajátítanak el, azzal, hogy a szükséges

eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmények, a képzési és kimeneti követelmények

tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges képzési programok alapján folyik;

b) egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékalap: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §

k) pontjában, 20. §-ában, 27. § (1) bekezdésében, 28. §-ában, továbbá a 31. § (1), (4)–(6) bekezdésében

meghatározott járulékalap, ide nem értve a Tbj. 21. §-ában meghatározott bevételeket, a felszolgálási díjat,

a borravalót és a tanulószerzõdésben meghatározott díjat.

c) egészségügyi közszolgáltatás: az Eü. tv. 3. § e) pontjában meghatározott, részben vagy egészben az államháztartás

terhére támogatott szolgáltató tevékenység.

II. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE

4. A szakképzési hozzájárulás alapjának megállapítása és mértéke

4. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelõ egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék

alapja.

(2) A szakképzési hozzájárulás mértéke az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékalap 1,5 százaléka

(a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

(3) A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg.

(4) A szakképzési hozzájárulás kiszámításához

a) a számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az õt terhelõ egészségbiztosítási- és

munkaerõ-piaci járulék alapját a számvitelrõl szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele és

az egészségbiztosítási szervtõl származó árbevétele arányában,

b) az a) pont alá nem tartozó egyéb hozzájárulásra kötelezettnek az õt terhelõ egészségbiztosítási- és

munkaerõ-piaci járulék alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtõl származó bevétele arányában,
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c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az õt terhelõ egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapját

a számvitelrõl szóló törvény szerint megállapított éves árbevételébõl a 2. § (5) bekezdés e) pontjában

meghatározott kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában

kell megosztania.

5. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja

5. § A szakképzési hozzájárulás teljesíthetõ

a) a szakképzésrõl szóló törvényben foglaltak szerint

aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképzõ iskola) és a hozzájárulásra kötelezett

között létrejött együttmûködési megállapodás alapján vagy

ab) a szakképzõ iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerzõdés alapján

folytatott gyakorlati képzés – ideértve a szorgalmi idõ befejezését követõ összefüggõ szakmai gyakorlatot is –

szervezésével,

b) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben

a gyakorlati képzésre a felsõoktatási intézmény és a hozzájárulásra kötelezett a felsõoktatásról szóló törvény 31. §

(1) bekezdése alapján együttmûködési megállapodást kötött,

c) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, amennyiben a szakmai

gyakorlatra külsõ képzõhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerzõdés alapján kerül sor.

6. § Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségének nem vagy részben vagy idõszakosan tesz eleget

az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével, a bruttó kötelezettségét vagy a 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nettó

kötelezettségét az állami adóhatóságnál vezetett számlára történõ befizetéssel teljesíti.

7. § A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módját – e törvény keretei között – a hozzájárulásra kötelezett

maga választja meg.

6. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének részletes szabályai

Bevallás és visszatérítés

8. § (1) A szakképzési hozzájárulást az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a bruttó

kötelezettsége mértékét

a) 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fõ/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján,

b) a 2012. évet követõen a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva alapján,

az errõl szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel

(a továbbiakban: csökkentõ tétel) csökkentheti.

(2) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag az 5. § a) pont ab) alpontja alapján gyakorlati

képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentõ tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt

meghaladó részt a 9. § (1) és (3) bekezdése szerinti eljárás során az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. Az állami

adóhatóság a visszatérítés tekintetében az adózás rendjérõl szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerint jár el. A kapott

visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

(3) A gyakorlati képzést szervezõ átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a (2) bekezdés szerinti

visszatérítés.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az a hozzájárulásra kötelezett,

aki a szakképzõ iskolával kötött együttmûködési megállapodásban az 5. § a) pont aa) alpontjától eltérõen,

a szakképzésrõl szóló törvény együttmûködési megállapodásra vonatkozó szabályaiban meghatározott idõtartamot

meghaladó mértékben vállal kötelezettséget és tanulószerzõdéssel nem rendelkezik.

(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az 5. § a) pont ab) alpontja szerint kötött tanulószerzõdés alapján gyakorlati képzés

szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét és csak részben rendelkezik a szakképzésrõl szóló törvényben

meghatározott és a tanulószerzõdésben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel,

megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy szakképzõ intézménnyel

(a továbbiakban együtt: teljesítési megbízott), akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerzõdéses tanulóját.

Az átirányítás idõtartama a tanulószerzõdésben meghatározott gyakorlati képzési idõ legfeljebb 50%-a lehet, azzal,

6112 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 15. szám



hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani

a hozzájárulásra kötelezettel szemben. A teljesítési megbízott az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem

érvényesítheti az (1) bekezdésben foglaltakat.

(6) Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodás tartalmazza:

a) a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési megbízott (a továbbiakban együtt: együttmûködési megállapodást

kötõ felek)

aa) nevét (cégnevét),

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) statisztikai számjelét,

ae) cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

af) kamarai nyilvántartási számát,

b) a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakorlati képzésben részesülõ tanulószerzõdéses tanulók

szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket másik gyakorlati képzést szervezõhöz, teljesítési

megbízotthoz átirányítanak,

c) a szakképzõ iskola szakmai programjában szereplõ gyakorlati képzés idõtartamát, a hozzájárulásra kötelezettnél

a tanulószerzõdés keretében végzett gyakorlati képzés idõtartamát, valamint az átirányítás idõtartamát, annak

arányát tanévenként,

d) a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását, e feltételek biztosítását az együttmûködési

megállapodást kötõ felek részérõl,

e) az együttmûködési megállapodást kötõ feleknek a gyakorlati képzés végrehajtásával kapcsolatos jogait és

kötelezettségeit,

f) a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésrõl szóló törvény szerint megilletõ természetbeni

juttatások biztosításának a rendjét, a tanuló felelõsségbiztosításának a költségviselõjét,

g) a gyakorlati képzéssel összefüggésben a teljesítési megbízottat megilletõ díjazást,

h) a gyakorlati képzés idõtartama alatt a tanuló felügyeletérõl gondoskodni köteles személy megnevezését.

(7) Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerzõdésben rögzített gyakorlati képzés teljesítéséhez

a gyakorlati képzési idõ 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott

tanulószerzõdéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesítheti az (1) bekezdésben foglaltakat.

(8) Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerzõdést az abban foglalt határidõ lejárta elõtt jogellenesen

felmondja, a tanulószerzõdés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére

a tanulószerzõdés felmondásáig elszámolt csökkentõ tétel teljes összegét az Art. önellenõrzésre vonatkozó

szabályainak megfelelõen a szerzõdés felmondását követõ 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett

számlára visszatéríteni.

9. § (1) A hozzájárulásra kötelezett

a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,

b) a 8. § (1) bekezdés szerinti csökkentõ tétel éves összegét,

c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti összeg különbözeteként megállapított éves nettó

kötelezettségét

maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követõ év február 25. napjáig az állami

adóhatóságnak.

(2) A hozzájárulásra kötelezett az év 1–11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási elõleget fizet.

(3) Az elõleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a 8. § (1) bekezdése szerinti csökkentõ tétel

idõarányosan az elõleg befizetésénél figyelembe vehetõ és a 8. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén

visszaigényelhetõ.

(4) Az elõleg összegét havonta a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg

a tárgyhót követõ hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli a (3) bekezdés

szerinti összeget.

(5) A befizetett elõleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követõ év február 25. napjáig kell befizetni

vagy a többletbefizetést ettõl az idõponttól lehet visszaigényelni.
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(6) A kettõs könyvvitelt vezetõ, eltérõ üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság

a fizetendõ szakképzési hozzájárulás alapjának a 2. § (5) bekezdés b) pontja, valamint e) pontja szerinti

meghatározásához szükséges, az üzleti évet követõ év ötödik hónap utolsó napjáig az árbevétele összetételének

alakulásában bekövetkezett – az (1) bekezdés szerinti éves bevallásában figyelembe nem vett – változása esetén

a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követõ év ötödik hónap utolsó napjáig a társasági adóról

készítendõ bevallásában vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza.

(7) A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban a bevallás esedékességének

napjától kezdeményezheti.

10. § (1) Az állami adóhatóság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megilletõ szakképzési hozzájárulást havonta, a tárgyhónapot

követõ hónap 20. napjáig átutalja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.

(2) Az állami adóhatóság a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékérõl, az e törvény

szerinti csökkentõ tételrõl a bevallási idõszakot követõen, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megilletõ hozzájárulások

átutalásáról az alapkezelõvel kötött megállapodása alapján adatot szolgáltat az alapkezelõnek.

11. § (1) A hozzájárulásra kötelezettnek a szakképzési hozzájárulás bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettsége e törvény

által nem szabályozott kérdéseiben, valamint a kötelezettség teljesítésének ellenõrzése tekintetében az Art.

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellenõrzés végrehajtásának céljából a gazdasági kamara közvetlen hozzáférési lehetõséget

biztosít az állami adóhatóság részére az általa vezetett, a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott, a gyakorlati

képzés szervezésére jogosult hozzájárulásra kötelezettekrõl, valamint a tanulószerzõdésekrõl vezetett

nyilvántartásaihoz.

III. FEJEZET
A KÉPZÉS, VALAMINT A KÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

12. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész) éves költségvetési törvényben

meghatározott „Szakképzési és felnõttképzési támogatások” elnevezésû eredeti kiadási elõirányzata tartalmazza:

a) a Kormány döntésén alapuló,

aa) a 14. § szerinti támogatásra,

ab) a szakképzéssel, illetve a felnõttképzéssel összefüggõ, központi program teljesítésére szolgáló

keretösszeget,

b) a hozzájárulásra nem kötelezett, a szakképzésrõl szóló törvény szerint tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb

szerv, szervezet normatív támogatását szolgáló keretösszeget,

c) a közoktatási intézményben nappali rendszerû iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben

részt vevõ, tanulói jogviszonyban álló, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakképesítést tanulókat

megilletõ – a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott – szakiskolai

tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására a költségvetési évre

megállapított keretösszeget,

d) a költségvetési törvény által elõírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és

felnõttképzési intézkedésekre biztosított keretösszeget,

e) a decentralizált keretösszeget, amely az a)–d) pont levonását követõen fennmaradó összeg 75%-a,

f) a központi keretösszeget, amely az a)–e) pont levonását követõen fennmaradó összeg.

13. § (1) Az alaprész feletti rendelkezési jogot a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter gyakorolja.

(2) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter – a 12. § a) pontjában szereplõ támogatási döntések

figyelembevételével – meghatározza a 12. § szerinti keretösszegek mértékét.

(3) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter – a (2) bekezdésben foglaltakon túl –

a) dönt – a 18. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembevételével – az alaprész központi keretének

elosztásáról, szakképzési és – miniszteri rendeletben meghatározott – felnõttképzési célú felhasználásáról,

a decentralizált keret megyénkénti felosztásáról, a decentralizált keret terhére kiírandó pályázati célok

prioritásairól, a központi és decentralizált keret terhére nyújtandó támogatásokról,
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b) felelõs az alaprész

ba) pénzeszközei nyilvántartásáért, felhasználásának jogszerûségéért és ellenõrzéséért,

bb) bevételei beszedésének elrendeléséért,

bc) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért,

c) határoz az alaprész felhasználására vonatkozó döntések nyilvánosságra hozatalának módjáról,

d) kezdeményezi az alaprész pénzeszközeinek felhasználásával kapcsolatos szakértõi vizsgálatokat,

e) ellátja az alaprésszel kapcsolatos, külön törvényben meghatározott egyéb feladatokat.

14. § A Kormány döntése alapján – erre irányuló kérelem esetén –

a) képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fõ részére munkahelyet teremtõ, Magyarország területén

székhellyel, fiókteleppel rendelkezõ befektetõ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági

társaság számára,

b) támogatás nyújtható a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös

piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet

1. mellékletében meghatározott vállalkozások körébe nem tartozó hozzájárulásra kötelezett részére olyan

tanmûhely létesítéséhez, amelyben a hozzájárulásra kötelezett az iskolai rendszerû szakképzés keretében az 5. §

a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint gyakorlati képzés folytatását tervezi,

c) a b) pont alapján támogatásban részesített hozzájárulásra kötelezett részére a tanmûhelyben folytatott gyakorlati

képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint a vagyoni értékû jogok közé sorolható

szoftver felhasználási jogának a megszerzéséhez, és a szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék

beszerzéséhez.

15. § Az alaprész pénzeszközeibõl támogatás nyújtható a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott tanulószerzõdés

kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet részére, az általa kötött tanulószerzõdés alapján folytatott gyakorlati képzésre

a 12. § b) pontjában meghatározott keretösszeg mértékéig.

16. Az állam az alaprész pénzeszközeibõl a közoktatási intézményben nappali rendszerû iskolai oktatásban szakképzési

évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevõ, tanulói jogviszonyban álló, a gazdaság által az adott megyében igényelt

szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításával a 12. § c) pontja szerint rendelkezésre

álló költségvetési évre megállapított keretösszeg mértékéig támogatást nyújthat. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

folyósításával összefüggõ feladatokat az iskola látja el.

17. § A 12. § e) pontja szerinti decentralizált keret

a) a 19. § (1)–(3) bekezdése szerinti célokra,

b) 50%-a a 19. § (1)–(3) bekezdése szerinti célokra,

c) 50%-a a 19. § (2) bekezdése a)–c) pontja szerint beruházási célú támogatásra jogosultnál az iskolai tanmûhelyben

folyó gyakorlati képzés mûködtetési költségeire, valamint a szakképzés korszerûsítéséhez szükséges tananyag- és

taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók

továbbképzésének támogatására használható fel.

18. § (1) Az alaprész központi kerete

a) a 19. §-ban meghatározott szakképzési célokra,

b) a felnõttképzésrõl szóló törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célokra, valamint

c) az oktatásért felelõs miniszter szakképzéssel összefüggõ, a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásához

– az oktatásért felelõs miniszter és a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által évente megkötött

külön megállapodás alapján – szükséges forrás biztosítására, illetve támogatás nyújtására

használható fel.

(2) Az oktatásért felelõs miniszter (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatai:

a) a köznevelésrõl szóló törvényben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai és szakközépiskolai általános

mûveltséget megalapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint ezen feladatok ellátásához

kapcsolódó kutatási, monitoringtevékenység,

b) a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának elõkészítéséhez, szervezéséhez kapcsolódó,

valamint a szakképzõ iskolákat érintõ hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása,
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c) a szakképzõ iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körû mérése,

d) a szakképzõ iskolákra vonatkozó adatfeldolgozás tekintetében a közoktatási információs rendszer fejlesztése.

19. § (1) Az alaprész központi keretébõl az iskolai rendszerû képzéssel összefüggésben támogatható a tanulószerzõdéssel

a hozzájárulásra kötelezettnél az 5. § a) pont ab) alpontjában foglaltak szerint folyó gyakorlati képzés azon tanulók

esetében, akiknek a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt intézményekben folyik az elméleti képzése.

(2) Az alaprész központi keretébõl az iskolai rendszerû képzéssel összefüggésben – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –

támogatható

a) a térségi integrált szakképzõ központ iskolai rendszerû szakképzést folytató intézményeiben,

b) a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszterrel szakképzési feladatellátásra megállapodással rendelkezõ

szakképzést folytató intézményben,

c) a speciális szakiskolában és készségfejlesztõ speciális szakiskolában,

d) a szakképzõ iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerû gyakorlati képzésben részt

vevõ állami felnõttképzési intézménynél,

e) a felsõoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében

folytatott szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére

irányuló beruházás.

(3) Az alaprész központi keretébõl az iskolai rendszerû képzéssel összefüggésben támogatás nyújtható vagyoni értékû

jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog megszerzésére, illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi

jogvédelemben részesülõ szoftvertermék beszerzésére is [az (1)–(3) bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt:

beruházási célú támogatás].

(4) Az (1)–(3) bekezdés, valamint a 17. § szerinti támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik.

(5) Az alaprész központi keretébõl támogatás nyújtható a szakképesítésért felelõs miniszter által a szakképzésrõl szóló

törvény alapján mûködtetett kutató és fejlesztõ-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerûsítéséhez szükséges

tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez és központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai

elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, az országos

szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez. Az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot

írhat ki.

(6) Az alaprész központi keretébõl beruházási célú támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek.

(7) Az alaprész központi keretébõl támogatás nyújtható a gazdasági kamaráknak – a gazdasági kamaráknak nyújtott

támogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttmûködõ

országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek – a gazdasági kamarákról szóló törvényekben, valamint

a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott feladataik, továbbá a szakképesítésért felelõs miniszterrel kötött

megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására.

(8) Az (5)–(7) bekezdés alapján kapott támogatásokat egyéb bevételként kell elszámolni.

(9) Az alaprész központi keretébõl – kérelemre – támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek,

a szakképzés fejlesztésében közremûködõ közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzésfejlesztéssel

összefüggõ feladataik ellátásához, valamint – nyilvános pályázat útján – országos szakmai tanulmányi versenyek

szervezéséhez.

(10) Az alaprész központi keretébõl támogatható az (1)–(3) bekezdés szerint beruházási célú támogatásra jogosultnál

a szakképzés korszerûsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati

tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzése.

20. § (1) Az alaprészbõl nyújtott támogatások részletes feltételeirõl – ha jogszabály másként nem rendelkezik – szerzõdésben

kell megállapodni. A szerzõdést – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, az alaprész kezelésére vonatkozó

eljárásrendben meghatározottak szerint – az állami szakképzési és felnõttképzési szerv köti meg.

(2) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek

nyújtott támogatásra vonatkozóan – a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter döntése alapján –

a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagy az állami szakképzési és

felnõttképzési szerv köti meg a szerzõdést.
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(3) Az alaprészbõl nyújtott támogatásról kötött támogatási szerzõdés tartalmazza:

a) a támogatásban részesülõ

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) statisztikai számjelét,

ae) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát, önkormányzat vagy önkormányzati

társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási számát, szakképzõ iskola, valamint felsõoktatási intézmény

esetében az intézmény OM azonosítóját,

b) a támogatásban részesülõ állami adóhatóságnál bejelentett pénzforgalmi számlaszámát (a fenntartó elszámolási

számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova

a támogatás összege átutalható,

c) a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását,

d) a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését,

e) a támogatásban részesülõnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb

pénzeszköz összegét,

f) a beruházás, illetve a program megkezdésének és befejezésének tervezett idõpontját, valamint a támogatás

felhasználásáról történõ szakmai és pénzügyi elszámolás módját és idõpontját,

g) a beruházási célú támogatásoknál a fejlesztéssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hallgatói létszámot,

h) a szerzõdésszegés, illetve a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználásának jogkövetkezményeit,

i) a beruházási célú támogatásoknál a jelzálogjog megszûnésének feltételeit,

j) azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó a szerzõdéstõl való elállás jogát gyakorolja,

k) mindazt, amit az államháztartás mûködési rendjérõl szóló kormányrendelet elõír.

(4) Az alaprészbõl nyújtott támogatások felhasználásának ellenõrzését az állami szakképzési és felnõttképzési szerv,

a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, valamint a jogszabályokban

meghatározott egyéb szervek végzik.

21. § (1) Az alaprész központi kerete terhére nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek a támogatási program

végrehajtásával összefüggésben felmerülõ mûködtetési költségei finanszírozására a támogatási összeg legfeljebb

5 százaléka használható fel.

(2) Az alaprészbõl kifizetések az adott naptári évben csak a ténylegesen befolyt bevételek erejéig teljesíthetõk.

(3) Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az alaprész 40 százaléka

mértékéig vállalhat.

22. § (1) A hozzájárulásra kötelezett az alaprészbõl a 19. § (1) bekezdése alapján pályázat útján kapott beruházási célú

támogatást a tõketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés

idõtartamáról a támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

(2) Az alaprészbõl kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra legalább tízéves

idõtartamra jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára

a támogatás mértékéig. A jelzálogjog megszûnésének feltételeirõl a támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

(3) Ha a támogatásban részesülõ a támogatást nem a támogatási szerzõdésben meghatározott célra fordítja, vagy

a kapott támogatásból beszerzett eszközt, illetve megvalósított létesítményt nem a támogatási szerzõdésben

meghatározott rendeltetésének megfelelõen használja, továbbá a beszerzett eszköz a támogatási szerzõdésben

meghatározott idõ elõtt kikerül a kedvezményezett birtokából, illetve a létesítményt megszünteti, a kapott összeget

visszafizetendõ kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat

kétszeresével növelt összegben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára

az alaprész javára vissza kell fizetni. A visszafizetett támogatás összegével a tõketartalékot – a lekötött tartalék

megszüntetése után – csökkenteni kell.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Felhatalmazó rendelkezések

23. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 8. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzési normatívák mértékét és a csökkentõ tétel számításának szabályait,

b) a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban felmerült költségek térítésével,

valamint az ösztöndíjban részesülõ és tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók felzárkóztató oktatását végzõ

tanárok díjazásával kapcsolatos szabályokat,

c) az alaprészbõl a 14. § alapján nyújtott támogatások mértékére, feltételeire, folyósítására, elszámolására és

ellenõrzésére vonatkozó szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs

miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben, az oktatásért felelõs miniszter és a szakképesítésért

felelõs miniszter véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg

a) az alaprészbõl nyújtott támogatásokkal összefüggésben – a 14. §-ban meghatározott támogatások kivételével –

a támogatás mértékére, feltételeire, folyósítására, valamint a támogatás felhasználásáról történõ elszámolásra és

ellenõrzésre, továbbá a támogatásra irányuló pályázatok kiírására és elbírálására vonatkozó szabályokat,

b) az alaprészbõl felnõttképzési célra nyújtott támogatások részletes szabályait,

c) a 31. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás részletes szabályait.

8. Hatályba léptetõ rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § c) és e) pontja, valamint az 5. § c) pontja 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § b) és c) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 37. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

25. § A Munkaerõ-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is.

26. § (1) A hozzájárulási kötelezettség 2011. évre vonatkozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést

is, a (2) bekezdés figyelembevételével az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) A 2011. évben kezdõdõ üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó

hozzájárulásra kötelezett

a) az üzleti év elsõ napjától december 31. napjáig idõarányosan az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos

szabályok szerint,

b) e törvény hatálybalépését követõen e törvény szerint

teljesíti.

(3) A 2011. évben kezdõdõ üzleti év esetén a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakban

a) a gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a hozzájárulási kötelezettségét az állami

szakképzési és felnõttképzési szerv felé,

b) a gyakorlati képzést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezett a hozzájárulási kötelezettségét az állami adóhatóság

felé

2012. február 25-ig benyújtandó soron kívüli bevallásban teljesíti.

(4) A 2011. évben kezdõdõ üzleti év esetén, ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakban a hozzájárulásra

kötelezett a kötelezettségét részben a saját munkavállalói számára a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény

20. §-ában meghatározott felnõttképzési szerzõdés és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti

tanulmányi szerzõdés, vagy a tanulmányok folytatására történõ munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés

külön jogszabályban meghatározott költségei elszámolásával teljesíti, 2012. február 25-ig a jogszabályban elõírt

adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesítenie kell a fõvárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére.
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(5) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter a 12. § szerinti keretösszegeket a (2)–(4) bekezdésre, valamint

a 32. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tervezi.

27. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az e törvény hatálybalépése elõtt felsõfokú szakképzés keretében gyakorlati képzés

szervezésével teljesítette hozzájárulási kötelezettségét, és a gyakorlati képzésre

a) együttmûködési megállapodás alapján került sor, e törvény hatálybalépését követõen az együttmûködési

megállapodás szerinti idõtartamból még hátralevõ idõre a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél a 8. §

(1) bekezdését kell alkalmazni,

b) hallgatói szerzõdés alapján került sor, e törvény hatálybalépését követõen a hallgatói szerzõdésben

meghatározott idõtartamból még hátralevõ idõre a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél a 8. §

(1)–(2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A felsõfokú szakképzés keretében folyó gyakorlati képzésre akár együttmûködési megállapodás, akár hallgatói

szerzõdés alapján került sor, a képzésbõl az e törvény hatálybalépését követõen még hátralevõ idõre a hozzájárulási

kötelezettség teljesítésénél a 8. § (3)–(7) bekezdését is megfelelõen alkalmazni kell.

28. § (1) E törvény hatálybalépése elõtt a Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprészébõl, valamint annak jogelõdjétõl, a fejlesztési

és képzési alaprészbõl kapott beruházási célú támogatással megvalósított gyakorlati képzést szolgáló létesítményt, ha

a támogatási szerzõdésben meghatározott idõtartam még nem telt el, az eredeti rendeltetéstõl eltérõ céllal

mûködtetni nem lehet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti gyakorlati képzést szolgáló létesítmény eredeti rendeltetésének megfelelõen

tovább nem mûködtethetõ, a létesítmény szükségessé váló elidegenítése esetén elõvásárlási jog illeti az érintett

szakképzõ iskola fenntartóját, feltéve, hogy a létesítményt szakképzõ iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja

továbbmûködtetni. Amennyiben a szakképzõ iskola fenntartója elõvásárlási jogával nem él, akkor az azt

a hozzájárulásra kötelezettet illeti meg, aki a legelõnyösebb vételi ajánlatot teszi, feltéve, hogy a létesítményt

szakképzõ iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja továbbmûködtetni. A vételi ajánlatok elbírálásáról

a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter dönt. Ha az elõvásárlási jog jogosultjai e jogukkal nem élnek,

akkor az ingatlan vételárából a 22. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az ingatlanhoz nyújtott támogatást

vissza kell fizetni.

29. § Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa e törvény hatálybalépése elõtt megkötött tanulószerzõdést vagy hallgatói

szerzõdést az abban foglalt határidõ lejárta elõtt, e törvény hatálybalépését követõen jogellenesen felmondja,

a szerzõdés felmondását követõ 15 napon belül köteles a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a szerzõdés

alapján annak felmondásáig

a) az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi kamattal növelt összegét az állami szakképzési és felnõttképzési

szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap területi elõirányzat-felhasználási

keretszámlájára (a továbbiakban: EFK számla) befizetni,

b) a 8. § (1) bekezdés szerinti csökkentõ tétel teljes összegét az Art. önellenõrzésre vonatkozó szabályainak

megfelelõen az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.

30. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint a szakképzési

hozzájárulási kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítette és a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül

szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére fordított kiadását, költségét a szakképzési hozzájárulás terhére legkésõbb 2011.

december 31-ig elszámolta, a tárgyi eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig – ha a tárgyi eszköz ingatlan,

10 évig – gyakorlati képzés céljaira használni.

(2) Ha a hozzájárulásra kötelezett a gyakorlati képzés szervezését vagy az adott szakképesítés gyakorlati képzésének

a szervezését megszünteti, az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint a szakképzési

hozzájárulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi eszköznek és beruházásnak – a képzés megszûnése

idõpontjában fennálló – az (1) bekezdés szerint még hátralévõ használati kötelezettség idejével arányos bekerülési

értékét legkésõbb a megszüntetéssel egyidejûleg be kell fizetnie az EFK számlára.

(3) Mentesül a (2) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség alól

a) a jogutóddal megszûnõ gyakorlati képzést szervezõ hozzájárulásra kötelezett, ha jogutódja hozzájárulásra

kötelezett és a gyakorlati képzést azonos feltételekkel jogszerûen folytatja, továbbá
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b) a jogutód nélkül megszûnõ vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntetõ gyakorlati képzést szervezõ

hozzájárulásra kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát

a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott térségi integrált szakképzõ központ keretében mûködõ nappali

iskolai rendszerû szakképzést folytató intézménynek térítésmentesen átadja.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti eszközátadást más adókötelezettség nem terheli.

31. § (1) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint a 2011. évben nyújtott fejlesztési támogatás

a támogatási szerzõdésben meghatározott célokra legkésõbb 2012. december 31. napjáig használható fel; az ezen

idõpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30-ig be kell fizetni az EFK számlára.

(2) A fejlesztési támogatásban részesített e törvény hatálybalépését megelõzõen 5 évre, ingatlan esetén 10 évre

vonatkozóan köteles elszámolást készíteni és 2013. március 15. napjáig adatot szolgáltatni az állami szakképzési és

felnõttképzési szerv részére az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési

támogatásból megvalósult fejlesztésekrõl. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül

ellenõrzi, a fejlesztési támogatásban részesített elszámolását elfogadja vagy a jogszerûtlen felhasználás miatti

befizetési kötelezettségét megállapítja. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon

belül köteles befizetni az EFK számlára.

32. § (1) Az Art.-ban meghatározott elévülés idõtartama alatt a hozzájárulási kötelezettségét az e törvény hatálybalépését

megelõzõen hatályos szabályok szerint gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ kötelezettnek

a) e kötelezettsége teljesítését a benyújtott elszámolás alapján továbbra is az állami szakképzési és felnõttképzési

szerv ellenõrzi, valamint

b) az önellenõrzést is az állami szakképzési és felnõttképzési szervhez kell benyújtania.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzésre és az önellenõrzésre, továbbá az ezen eljárások alapján a hozzájárulásra

kötelezettet terhelõ befizetésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére értelemszerûen az e törvény

hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok az irányadók.

(3) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatások, valamint

a Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprészébõl nyújtott támogatások felhasználásának az elszámoltatását és ellenõrzését

az állami szakképzési és felnõttképzési szerv végzi.

33. § Az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint a régiónként meghatározott

hiány-szakképesítések a régiókba tartozó megyékben is hiány-szakképesítésnek minõsülnek.

10. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

34. § (1) Hatályát veszti

a) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény,

b) a szak- és felnõttképzést érintõ reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló

2007. évi CII. törvény,

c) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel

összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XLIV. törvény.

(2) Hatályát veszti a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény

a) 21. § (5) bekezdése,

b) 25. §-a és az azt megelõzõ alcím.

(3) Hatályát veszti a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére

történõ elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet azzal, hogy a rendeletet a Szerzõdés 87. és 88. cikke

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008.

augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan kiírt pályázatok

keretében megvalósuló képzésekre 2013. december 31-ig alkalmazni kell.

(4) A Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek

nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra

vonatkozóan 2009. szeptember 1-ig kiírt pályázatok keretében megvalósuló képzésekre – a saját munkavállalók

részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásáról szóló 15/2009.

(VII. 24.) SZMM rendelettel hatályon kívül helyezett – a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére
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szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl és az elszámolás

szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet szabályait kell alkalmazni.

35. § Az 1. § b) és d) pontja, valamint az 5. § b) pontja 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

36. § A 17. § a) pontja 2013. január 1-jén hatályát veszti.

37. § A 34. § (3) és (4) bekezdése 2014. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A nemzetgazdasági miniszter 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelete
a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok illetékességérõl, valamint a felnõttképzési tevékenység
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet
módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §-ának (2) bekezdésében foglalt

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) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nfszr.)

1. mellékletében meghatározott megyei (fõvárosi) munkaügyi központok, valamint kirendeltségek illetékességi

területét, továbbá az Nfszr. 8. § (1) bekezdésében meghatározott kirendeltség és szolgáltató központok mûködési

területét e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A felsõfokú (alapfokozat, mesterfokozat, fõiskolai szintû végzettség, egyetemi szintû végzettség) végzettséggel

rendelkezõ és pályakezdõ álláskeresõk ügyeiben a fõváros egészére kiterjedõen a Budapest Fõváros Kormányhivatala

Munkaügyi Központjának a mellékletben meghatározott kirendeltsége rendelkezik általános illetékességgel.

A hajléktalan álláskeresõk ügyeiben – az ügyfél nyilatkozata alapján – a fõváros egészére kiterjedõen a Fõvárosi

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának a mellékletben meghatározott kirendeltsége eljárhat.

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

(2) E § (4) bekezdése, valamint a melléklet 1/b. pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a megyei munkaügyi központok illetékességérõl, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési

segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról szóló

16/2011. (IV. 15.) NGM rendelet, továbbá a felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes

szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 1. melléklete, a nemzetgazdasági miniszter szabályozási

feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggõ

módosításáról szóló 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (2) bekezdése, valamint 4. melléklete.

(4) Hatályát veszti az 1. § (2) bekezdésének elsõ mondata, valamint a melléklet 1/a. pontja.

3. § Az 1. §-t, valamint a mellékletet a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

4. § A felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM

rendelet 1. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

„c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára,”.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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Melléklet a 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelethez

1/a. Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

1.1. Székhelye: 1082 Budapest, VIII. kerület, Kisfaludy u. 11.

1.2. Illetékességi területe: Fõváros

1.3. Kirendeltségei:

1.3.1. Heltai Jenõ téri Kirendeltség (I., II., III.)

1.3.2. Kassai utcai Kirendeltség (IV., XIV., XV.)

1.3.3. Katona József utcai Kirendeltség (V., VI., XIII.)

1.3.4. Baross utcai Kirendeltség (VII., VIII., IX.)

1.3.5. Vívó utcai Kirendeltség (X., XVI., XVII.)

1.3.6. Bartók Béla úti Kirendeltség 132. (XI., XII., XXII.)

1.3.7. Darus utcai Kirendeltség (XVIII., XIX.)

1.3.8. János utcai Kirendeltség (XX., XXIII.)

1.3.9. Mansfeld Péter utcai Kirendeltség (XXI.)

1.3.10. Haller utcai Kirendeltség (Fõváros területén élõ hajléktalan álláskeresõk ügyeinek intézése)

1.3.11. Pályakezdõ és Diplomás Álláskeresõk Kirendeltség (Ráday utcai Kirendeltség)

1/b. Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

1.1. Székhelye: 1082 Budapest, VIII. kerület, Kisfaludy u. 11.

1.2. Illetékességi területe: Fõváros

1.3. Kirendeltségei:

1.3.1. Heltai Jenõ téri Kirendeltség (I., II., III.)

1.3.2. Kassai utcai Kirendeltség (IV., XIV., XV.)

1.3.3. Katona József utcai Kirendeltség (VI., XIII.)

1.3.4. Baross utcai Kirendeltség (V., VII., VIII..)

1.3.5. Vívó utcai Kirendeltség (X., XVI., XVII.)

1.3.6. Ráday utcai Kirendeltség (IX., XI., XII., XXII.)

1.3.7. Darus utcai Kirendeltség (XVIII., XIX.)

1.3.8. János utcai Kirendeltség (XX., XXIII.)

1.3.9. Mansfeld Péter utcai Kirendeltség (XXI.)

1.3.10. Haller utcai Kirendeltség (Fõváros területén élõ hajléktalan álláskeresõk ügyeinek intézése)

2. Pest Megye Kormányhivatal Munkaügyi Központja

2.1. Székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

2.2. Illetékességi terület: Pest megye

2.3. Kirendeltségei:

2.3.1. Budaörsi Kirendeltség

Biatorbágy

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Pilisborosjenõ

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszõlõs

Solymár

Törökbálint

Üröm
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2.3.2. Érdi Kirendeltség

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

2.3.3. Ráckevei Kirendeltség

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Szigetújfalu

Taksony

Tököl

2.3.4. Szentendrei Kirendeltség

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Pomáz

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

2.3.5. Váci Kirendeltség

Acsa

Bernecebaráti

Csornád

Csörög

Csõvár

Dunakeszi

Fót

Galgagyörk

Göd
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Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Õrbottyán

Penc

Perõcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Szõd

Szõdliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

Vámosmikola

Verõce

Zebegény

2.3.6. Zsámbéki Kirendeltség

Budajenõ

Perbál

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Telki

Tinnye

Tök

Zsámbék

2.3.7. Ceglédi Kirendeltség

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemõ

Dánszentmiklós

Jászkarajenõ

Kocsér

Kõröstetétlen

Mikebuda

Nagykõrös

Nyársapát
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Tápiószõlõs

Törtei

Újszilvás

2.3.8. Dabasi Kirendeltség

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsõpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

Újhartyán

Újlengyel

2.3.9. Gödöllõi Kirendeltség

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdõkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllõ

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Vácegres

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Valkó

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

2.3.10. Monori Kirendeltség

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Gomba

Gyömrõ
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Káva

Maglód

Mende

Monor

Monori erdõ

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Sülysáp

Üllõ

Úri

Vasad

Vecsés

2.3.11. Nagykátai Kirendeltség

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlõrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecsõ

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

3.1. Székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

3.2. Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye

3.3. Kirendeltségei:

3.3.1. Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Ágasegyháza

Ballószög

Felsõlajos

Fülöpháza

Helvécia

Izsák

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Ladánybene

Lajosmizse

Nyárlõrinc

Orgovány

Városföld

(A szolgáltatások tekintetében a Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Bajai

Kirendeltség, a Bácsalmási Kirendeltség, a Jánoshalmai Kirendeltség, a Kalocsai Kirendeltség, a Kecskeméti

Kirendeltség, a Kiskõrösi Kirendeltség, a Kiskunfélegyházi Kirendeltség, a Kiskunhalasi Kirendeltség, a Kiskunmajsai

Kirendeltség, a Kunszentmiklósi Kirendeltség, a Tiszakécskei Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)
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3.3.2. Bajai Kirendeltség

Baja

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekhalma

Érsekcsanád

Felsõszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Vaskút

3.3.3. Kalocsai Kirendeltség

Bátya

Drágszél

Dunaegyháza

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktõ

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertõ

Solt

Szakmár

Uszód

Újsolt

Újtelek

3.3.4. Kiskõrösi Kirendeltség

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengõd

Fülöpszállás

Kaskantyú

Kecel

Kiskõrös
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Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

3.3.5. Kiskunfélegyházi Kirendeltség

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Kiskunfélegyháza

Kunszállás

Pálmonostora

Petõfiszállás

Tiszaalpár

3.3.6. Kiskunhalasi Kirendeltség

Balotaszállás

Harkakötöny

Imrehegy

Kelebia

Kiskunhalas

Kisszállás

Kunfehértó

Pirtó

Tompa

Zsana

3.3.7. Bácsalmási Kirendeltség

Bácsalmás

Bácsszõlõs

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Tataháza

3.3.8. Jánoshalmi Kirendeltség

Jánoshalma

Borota

Kéleshalom

Mélykút

3.3.9. Kiskunmajsai Kirendeltség

Csólyospálos

Jászszentlászló

Kiskunmajsa

Kömpöc

Móricgát

Szank

3.3.10. Kunszentmiklósi Kirendeltség

Apostag

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós
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Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

3.3.11. Tiszakécskei Kirendeltség

Lakitelek

Szentkirály

Tiszakécske

Tiszaug

4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

4.1. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

4.2. Illetékességi területe: Békés megye

4.3. Kirendeltségei:

4.3.1. Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csárdaszállás

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Köröstarcsa

Mezõberény

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

(A szolgáltatások tekintetében a Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Békéscsabai

Kirendeltség, a Békési Kirendeltség, a Gyulai Kirendeltség, az Orosházi Kirendeltség, a Szarvasi Kirendeltség, a

Szeghalmi Kirendeltség, a Gyomaendrõdi Kirendeltség, a Mezõkovácsházi Kirendeltség, a Sarkadi Kirendeltség

illetékességi területére terjed ki.)

4.3.2. Békési Kirendeltség

Békés

Bélmegyer

Kamut

Murony

Tarhos

4.3.3. Gyulai Kirendeltség

Elek

Gyula

Kétegyháza

Lõkösháza

4.3.4. Sarkadi Kirendeltség

Biharugra

Geszt

Körösnagyharsány

Kötegyán

Méhkerék

Mezõgyán

Okány

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Zsadány
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4.3.5. Orosházi Kirendeltség

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

4.3.6. Szarvasi Kirendeltség

Békésszentandrás

Csabacsûd

Kardos

Kondoros

Örménykút

Szarvas

4.3.7. Szeghalmi Kirendeltség

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösújfalu

Szeghalom

Vésztõ

4.3.8. Gyomaendrõdi Kirendeltség

Déváványa

Ecsegfalva

Gyomaendrõd

Hunya

4.3.9. Mezõkovácsházi Kirendeltség

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezõhegyes

Mezõkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza
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5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

5.1. Székhelye: 6721 Szeged, Bocskai u. 10–12.

5.2. Illetékességi területe: Csongrád megye

5.3. Kirendeltségei:

5.3.1. Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Algyõ

Deszk

Dóc

Domaszék

Kübekháza

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

Zsombó

(A szolgáltatások tekintetében a Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Csongrádi

Kirendeltség, a Hódmezõvásárhelyi Kirendeltség, a Kisteleki Kirendeltség, a Makói Kirendeltség, a Mórahalmi

Kirendeltség, a Szegedi Kirendeltség, a Szentesi Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

5.3.2. Csongrádi Kirendeltség

Csanytelek

Csongrád

Felgyõ

Tömörkény

5.3.3. Hódmezõvásárhelyi Kirendeltség

Hódmezõvásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

5.3.4. Kisteleki Kirendeltség

Baks

Balástya

Csengele

Kistelek

Ópusztaszer

Pusztaszer

5.3.5. Makói Kirendeltség

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak
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Óföldeák

Pitvaros

5.3.6. Mórahalmi Kirendeltség

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

5.3.7. Szentesi Kirendeltség

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytõke

Szegvár

Szentes

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

6.1. Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 42–48.

6.2. Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye

6.3. Kirendeltségei:

6.3.1. Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Debrecen

Derecske

Hajdúsámson

Konyár

Mikepércs

Nyíradony

Sáránd

Tépe

(A szolgáltatások tekintetében a Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Debreceni

Kirendeltség, a Berettyóújfalui Kirendeltség, a Püspökladányi Kirendeltség, a Hajdúböszörményi Kirendeltség, a

Hajdúnánási Kirendeltség, a Hajdúszoboszlói Kirendeltség, a Balmazújvárosi Kirendeltség, a Hajdúhadházi

Kirendeltség, a Polgári Kirendeltség, Biharkeresztesi Kirendeltség, a Komádi Kirendeltség, a Vámospércsi Kirendeltség,

a Létavértesi Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

6.3.2. Berettyóújfalui Kirendeltség

Bakonszeg

Berettyóújfalu

Csökmõ

Darvas

Esztár

Furta

Gáborján

Hencida

Kismarja

Mezõpeterd

Mezõsas

Pocsaj
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Szentpéterszeg

Vekerd

Váncsod

Zsáka

6.3.3. Püspökladányi Kirendeltség

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

6.3.4. Hajdúböszörményi Kirendeltség

Hajdúböszörmény

6.3.5. Hajdúnánási Kirendeltség

Hajdúdorog

Hajdúnánás

6.3.6. Hajdúszoboszlói Kirendeltség

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nádudvar

Nagyhegyes

6.3.7. Balmazújvárosi Kirendeltség

Balmazújváros

Egyek

Hortobágy

6.3.8. Hajdúhadházi Kirendeltség

Bocskaikert

Hajdúhadház

Téglás

6.3.9. Polgári Kirendeltség

Folyás

Görbeháza

Polgár

Tiszacsege

Tiszagyulaháza

Újszentmargita

Újtikos

6.3.10. Biharkeresztesi Kirendeltség

Ártánd

Bedõ

Berekböszörmény

Biharkeresztes

Bojt

Nagykereki

Told
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6.3.11. Komádi Kirendeltség

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Újiráz

6.3.12. Vámospércsi Kirendeltség

Fülöp

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyírmártonfalva

Újléta

Vámospércs

6.3.13. Létavértesi Kirendeltség

Álmosd

Bagamér

Hajdúbagos

Hosszúpályi

Kokad

Létavértes

Monostorpályi

7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

7.1. Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6–8.

7.2. Illetékességi területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye

7.3. Kirendeltségei:

7.3.1. Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Besenyszög

Cibakháza

Csataszög

Hunyadfalva

Jászladány

Kõtelek

Nagykörû

Martfû

Mezõhék

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszaföldvár

Tiszajenõ

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

(A szolgáltatások tekintetében a Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Szolnoki

Kirendeltség, a Jászberényi Kirendeltség, a Karcagi Kirendeltség, a Kunhegyesi Kirendeltség, a Kunszentmártoni

Kirendeltség, a Mezõtúri Kirendeltség, a Törökszentmiklósi Kirendeltség, a Tiszafüredi Kirendeltség illetékességi

területére terjed ki.)
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7.3.2. Jászberényi Kirendeltség

Alattyán

Jánoshida

Jászágó

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsõszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

7.3.3. Karcagi Kirendeltség

Berekfürdõ

Karcag

Kisújszállás

Kunmadaras

7.3.4. Kunhegyesi Kirendeltség

Abádszalók

Kenderes

Kunhegyes

Tiszabura

Tiszagyenda

Tiszaroff

Tomajmonostora

7.3.5. Kunszentmártoni Kirendeltség

Csépa

Cserkeszõlõ

Kunszentmárton

Mesterszállás

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszasas

Tiszakürt

7.3.6. Mezõtúri Kirendeltség

Kétpó

Mezõtúr

Túrkeve

7.3.7. Törökszentmiklósi Kirendeltség

Fegyvernek

Kengyel

Kuncsorba

Örményes

Tiszabõ

Tiszapüspöki
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Tiszatenyõ

Törökszentmiklós

7.3.8. Tiszafüredi Kirendeltség

Nagyiván

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszõlõs

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

8.1. Székhelye: 4400 Nyíregyháza , Hõsök tere 9.

8.2. Illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

8.3. Kirendeltségei:

8.3.1. Nyíregyházi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Apagy

Balsa

Beszterec

Buj

Demecser

Érpatak

Gávavencsellõ

Ibrány

Kálmánháza

Kék

Kemecse

Kótaj

Nagycserkesz

Nagyhalász

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Paszab

Rakamaz

Sényõ

Szabolcs

Székely

Tímár

Tiszabercel

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Újfehértó

Vasmegyer

(A szolgáltatások tekintetében a Nyíregyházi Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Nyíregyházi

Kirendeltség, a Baktalórántházai Kirendeltség, a Csengeri Kirendeltség, a Nagykállói Kirendeltség, a Fehérgyarmati

Kirendeltség, a Kisvárdai Kirendeltség, a Mátészalkai Kirendeltség, a Nyírbátori Kirendeltség, a Tiszavasvári

Kirendeltség, a Vásárosnaményi Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)
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8.3.2. Baktalórántházai Kirendeltség

Baktalórántháza

Besenyõd

Laskod

Levelek

Magy

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Ófehértó

Petneháza

Ramocsaháza

Rohod

8.3.3. Csengeri Kirendeltség
Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Komlódtótfalu

Pátyod

Porcsalma

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamostatárfalva

Tyukod

Ura

8.3.4. Nagykállói Kirendeltség
Balkány

Biri

Bököny

Geszteréd

Kállósemjén

Nagykálló

Szakoly

8.3.5. Fehérgyarmati Kirendeltség
Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse
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Kömörõ

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nábrád

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

8.3.6. Kisvárdai Kirendeltség

Ajak

Anarcs

Benk

Berkesz

Döge

Dombrád

Eperjeske

Fényeslitke

Gégény

Gyõröcske

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Komoró

Lövõpetri

Mándok

Mezõladány

Nyírkarász

Nyírlövõ

Nyírtass

Pap

Pátroha
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Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszabezdéd

Tiszakanyár

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

8.3.7. Mátészalkai Kirendeltség

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Gyõrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ököritófülpös

Ópályi

Õr

Papos

Rápolt

Szamoskér

Szamosszeg

Tiborszállás

Vaja

Vállaj

8.3.8. Nyírbátori Kirendeltség

Bátorliget

Encsencs

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos
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Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Terem

8.3.9. Tiszavasvári Kirendeltség

Szorgalmatos

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszavasvári

8.3.10. Vásárosnaményi Kirendeltség

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Pusztadobos

Tákos

Tarpa

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Olcsva

Vámosatya

Gyüre

Vásárosnamény

9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

9.1. Székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

9.2. Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

9.3. Kirendeltségei:

9.3.1. Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Alsózsolca

Arnót
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Berzék

Bõcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emõd

Felsõzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyõr

Kistokaj

Köröm

Mályi

Miskolc

Muhi

Nyékládháza

Onga

Ónod

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhídvég

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szirmabesenyõ

(A szolgáltatások tekintetében a Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Miskolci

Kirendeltség, az Encsi Kirendeltség, a Kazincbarcikai Kirendeltség, a Tiszaújvárosi Kirendeltség, a Mezõkövesdi

Kirendeltség, az Ózdi Kirendeltség, a Sárospataki Kirendeltség, a Sátoraljaújhelyi Kirendeltség, a Szerencsi

Kirendeltség, az Edelényi Kirendeltség, a Szikszói Kirendeltség, a Tokaji Kirendeltség, a Putnoki Kirendeltség, a Gönci

Kirendeltség, a Mezõcsáti Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

9.3.2. Encsi Kirendeltség

Abaújalpár

Abaújkér

Alsógagy

Arka

Baktakék

Beret

Boldogkõújfalu

Boldogkõváralja

Csenyéte

Detek

Encs

Fáj

Fancsal

Felsõgagy

Fóny

Forró

Fulókércs
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Gagyapáti

Garadna

Gibárt

Hejce

Hernádbûd

Hernádcéce

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Ináncs

Korlát

Litka

Méra

Mogyoróska

Novajidrány

Pere

Pusztaradvány

Regéc

Szalaszend

Szemere

Vizsoly

9.3.3. Kazincbarcikai Kirendeltség

Alacska

Alsószuha

Alsótelekes

Bánhorváti

Berente

Dédestapolcsány

Dövény

Felsõkelecsény

Felsõnyárád

Felsõtelekes

Imola

Izsófalva

Jákfalva

Kazincbarcika

Kánó

Kondó

Kurityán

Malyinka

Múcsony

Nagybarca

Ormosbánya

Parasznya

Radostyán

Ragály

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókápolna

Sajókaza
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Sajólászlófalva

Sajószentpéter

Szuhafõ

Szuhakálló

Tardona

Trizs

Vadna

Varbó

Zádorfalva

Zubogy

9.3.4. Tiszaújvárosi Kirendeltség

Girincs

Hejõbába

Hejõkeresztúr

Hejõkürt

Hejõpapi

Kesznyéten

Kiscsécs

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszapalkonya

Tiszaújváros

9.3.5. Mezõkövesdi Kirendeltség

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövõ

Kács

Mezõkeresztes

Mezõkövesd

Mezõnagymihály

Mezõnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

9.3.6. Ózdi Kirendeltség

Arló

Bánréve
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Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Farkaslyuk

Hangony

Járdánháza

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sáta

Uppony

9.3.7. Sárospataki Kirendeltség

Bodrogolaszi

Erdõhorváti

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Kenézlõ

Komlóska

Makkoshotyka

Olaszliszka

Sárazsadány

Sárospatak

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vajdácska

Vámosújfalu

Viss

Zalkod

9.3.8. Sátoraljaújhelyi Kirendeltség

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bózsva

Cigánd

Dámóc

Felsõberecki

Felsõregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Hollóháza
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Karcsa

Karos

Kishuta

Kisrozvágy

Kovácsvágás

Lácacséke

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sátoraljaújhely

Semjén

Vágáshuta

Vilyvitány

Zemplénagárd

9.3.9. Szerencsi Kirendeltség

Abaújszántó

Alsódobsza

Baskó

Bekecs

Erdõbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezõzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Szerencs

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tállya

Tiszalúc

Újcsanálos

9.3.10. Edelényi Kirendeltség

Abod

Aggtelek

Balajt

Becskeháza

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák
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Damak

Debréte

Edelény

Égerszög

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Irota

Jósvafõ

Komjáti

Ládbesenyõ

Lak

Martonyi

Meszes

Nyomár

Perkupa

Rakaca

Rakacaszend

Szakácsi

Szalonna

Szendrõ

Szendrõlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szõlõsardó

Szuhogy

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Varbóc

Viszló

Ziliz

9.3.11. Szikszói Kirendeltség

Abaújlak

Abaújszolnok

Alsóvadász

Aszaló

Büttös

Csobád

Felsõdobsza

Felsõvadász

Gadna

Gagybátor

Gagyvendégi

Halmaj

Hernádkércs

Homrogd
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Kány

Keresztéte

Kázsmárk

Kiskinizs

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Monaj

Nagykinizs

Nyésta

Pamlény

Perecse

Rásonysápberencs

Szászfa

Selyeb

Szentistvánbaksa

Szikszó

9.3.12. Tokaji Kirendeltség

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Taktabáj

Tarcal

Tiszaladány

Tiszatardos

Tokaj

Szegi

Szegilong

9.3.13. Putnoki Kirendeltség

Dubicsány

Gömörszõlõs

Hét

Kelemér

Putnok

Sajómercse

Sajóvelezd

Serényfalva

9.3.14. Gönci Kirendeltség

Abaújvár

Gönc

Göncruszka

Hidasnémeti

Kéked

Pányok

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Zsujta

9.3.15. Mezõcsáti Kirendeltség

Ároktõ

Gelej

Hejõszalonta

Igrici
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Mezõcsát

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszatarján

10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

10.1. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

10.2. Illetékességi területe: Heves megye

10.3. Kirendeltségei:

10.3.1. Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszentmárton

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Feldebrõ

Felsõtárkány

Hevesaranyos

Kerecsend

Maklár

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Recsk

Sirok

Szarvaskõ

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnaszentmária

Verpelét

(A szolgáltatások tekintetében az Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: az Egri Kirendeltség, a

Gyöngyösi Kirendeltség, a Hatvani Kirendeltség, a Hevesi Kirendeltség, a Füzesabonyi Kirendeltség, a Pétervásári

Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

10.3.2. Gyöngyösi Kirendeltség

Abasár

Adács

Atkár

Detk
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Domoszló

Gyöngyösoroszi

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szûcsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

10.3.3. Hatvani Kirendeltség

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lõrinci

Nagykökényes

Petõfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

10.3.4. Hevesi Kirendeltség

Átány

Boconád

Erdõtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlõ

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk
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10.3.5. Füzesabonyi Kirendeltség

Aldebrõ

Besenyõtelek

Dormánd

Egerfarmos

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezõszemere

Mezõtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlõrincfalva

10.3.6. Pétervásári Kirendeltség

Bükkszék

Bükkszenterzsébet

Erdõkövesd

Fedémes

Istenmezeje

Ivád

Kisfüzes

Mátraballa

Mátraderecske

Pétervására

Szajla

Szentdomonkos

Tarnalelesz

Terpes

Váraszó

11. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

11.1. Székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.

11.2. Illetékességi területe: Nógrád megye

11.3. Kirendeltségei:

11.3.1. Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Bárna

Cered

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtõ

Karancsság

Kazár

Kishartyán

Litke

Mátraszele
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Mihálygerge

Rákóczibánya

Salgótarján

Ságújfalu

Somoskõújfalu

Szalmatercs

Sóshartyán

Szilaspogony

Vizslás

Zabar

(A szolgáltatások tekintetében a Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Salgótarjáni

Kirendeltség, a Balassagyarmati Kirendeltség, a Pásztói Kirendeltség, a Szécsényi Kirendeltség, a Bátonyterenyei

Kirendeltség, a Rétsági Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

11.3.2. Balassagyarmati Kirendeltség

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hont

Hugyag

lliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Magyarnándor

Mohora

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Õrhalom

Patak

Patvarc

Szanda

Szécsénke

Szügy

Terény

11.3.3. Pásztói Kirendeltség

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Csécse

Cserhátszentiván

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdõkürt
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Erdõtarcsa

Felsõtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszõlõs

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

11.3.4. Szécsényi Kirendeltség

Endrefalva

Hollókõ

Ludányhalászi

Magyargéc

Nagylóc

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Piliny

Rimóc

Szécsény

Szécsényfelfalu

Varsány

11.3.5. Bátonyterenyei Kirendeltség

Bátonyterenye

Dorogháza

Kisbárkány

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraterenye

Mátraverebély

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Sámson háza

Szuha

11.3.6. Rétsági Kirendeltség

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenõ

Felsõpetény
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Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nõtincs

Õsagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

12. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

12.1. Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46.

12.2. Illetékességi területe: Baranya megye

12.3. Kirendeltségei:

12.3.1. Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Abaliget

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Cserkút

Egerág

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü

Kisherend

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kõvágószõlõs

Kõvágótõttõs

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfû

Pécs

Pécsudvard

Pellérd

Pereked
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Pogány

Regenye

Romonya

Szemely

Szilágy

Szõke

Szõkéd

(A szolgáltatások tekintetében a Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Pécsi Kirendeltség, a

Komlói Kirendeltség, a Szigetvári Kirendeltség, a Siklósi Kirendeltség, a Mohácsi Kirendeltség, a Sellyei Kirendeltség, a

Szentlõrinci Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

12.3.2. Komlói Kirendeltség

Ág

Alsómocsolád

Apátvarasd

Bakoca

Baranyajenõ

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Erdõsmecske

Felsõegerszeg

Gerényes

Gödre

Hegyhátmaróc

Hidas

Hosszúhetény

Kárász

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Köblény

Komló

Liget

Lovászhetény

Mágocs

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Martonfa

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Mezõd

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Oroszló

Pécsvárad
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Palé

Sásd

Szágy

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Tarrós

Tékes

Tófû

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Zengõvárkony

12.3.3. Szigetvári Kirendeltség

Almamellék

Almáskeresztúr

Bánfa

Basal

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bürüs

Csebény

Csertõ

Dencsháza

Endrõc

Gyöngyösmellék

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Katádfa

Kétújfalu

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Patapoklosi

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Szentdénes

Szentegát
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Szentlászló

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Zádor

12.3.4. Siklósi Kirendeltség

Alsószentmárton

Babarcszõlõs

Baksa

Beremend

Bisse

Bosta

Cún

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Egyházasharaszti

Garé

Gordisa

Harkány

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kásád

Kémes

Kislippó

Kisdér

Kisharsány

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Lapáncsa

Magyarbóly

Márfa

Márok

Matty

Nagyharsány

Nagytótfalu

Ócsárd

Old

PaIkonya

Pécsdevecser
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Peterd

Rádfalva

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Szalánta

Szava

Szaporca

Szilvás

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Túrony

Újpetre

Villány

Villánykövesd

Vokány

12.3.5. Mohácsi Kirendeltség

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Bezedek

Bóly

Borjád

Dunaszekcsõ

Erdõsmárok

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Hásságy

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kátoly

Kékesd

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Monyoród

Mohács

Nagybudmér

Nagynyárád

Olasz

Palotabozsok

Pócsa
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Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Székelyszabar

Szellõ

Szûr

Töttös

Udvar

Véménd

Versend

12.3.6. Sellyei Kirendeltség

Adorjás

Baranyahídvég

Besence

Bogádmindszent

Bogdása

Csányoszró

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávasztára

Felsõszentmárton

Gilvánfa

Hegyszentmárton

Hirics

Kákics

Kemse

Kisasszonyfa

Kisszentmárton

Kórós

Lúzsok

Magyarmecske

Magyartelek

Markóc

Marócsa

Nagycsány

Okorág

Ózdfalu

Páprád

Piskó

Sámod

Sellye

Sósvertike

Vejti

Vajszló

Zaláta

12.3.7. Szentlõrinci Kirendeltség

Bicsérd

Boda

Bükkösd
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Cserdi

Csonkamindszent

Dinnyeberki

Gerde

Gyöngyfa

Helesfa

Hetvehely

Kacsóta

Királyegyháza

Okorvölgy

Pécsbagota

Sumony

Szabadszentkirály

Szentkatalin

Szentlõrinc

Velény

Zók

13. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

13.1. Székhelye: 7400 Kaposvár, Fõ u. 37–39.

13.2. Illetékességi területe: Somogy megye

13.3. Kirendeltségei:

13.3.1. Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Alsóbogát

Bárdudvarnok

Baté

Bodrog

Bõszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsõmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfõ

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérõ
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Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kõkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezõcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Pálmajor

Patalom

Patca

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

(A szolgáltatások tekintetében a Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Barcsi

Kirendeltség, a Kaposvári Kirendeltség, a Marcali Kirendeltség, a Nagyatádi Kirendeltség, a Siófoki Kirendeltség, a

Balatonboglári Kirendeltség, a Csurgói Kirendeltség, a Tabi Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

13.3.2. Barcsi Kirendeltség

Babócsa

Barcs

Bélavar
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Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

13.3.3. Marcali Kirendeltség

Balatonberény

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdõ

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Fõnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyõ

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa
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Szegerdõ

Szenyér

Szõkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

13.3.4. Nagyatádi Kirendeltség

Bakháza

Beleg

Bolhás

Görgeteg

Háromfa

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Rinyabesenyõ

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogyszob

Szabás

Tarany

13.3.5. Siófoki Kirendeltség

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonõszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Bálványos

Kereki

Kõröshegy

Kötcse

Nagyberény

Nagycsepely

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Siófok

Siójut

Som

Szántód

Szólád

Teleki

Zamárdi
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13.3.6. Balatonboglári Kirendeltség

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szõlõsgyörök

Visz

13.3.7. Csurgói Kirendeltség

Berzence

Csurgó

Csurgónagymarton

Gyékényes

Iharos

Iharosberény

Inke

Õrtilos

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyudvarhely

Szenta

Zákány

Zákányfalu

13.3.8. Tabi Kirendeltség

Andocs

Bábonymegyer

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kánya

Kapoly

Kára

Karád

Kisbárapáti

Lulla

Miklósi
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Nágocs

Sérsekszõlõs

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szorosad

Tab

Tengõd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zics

14. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

14.1. Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.

14.2. Illetékességi területe: Tolna megye

14.3. Kirendeltségei:

14.3.1. Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fadd

Fácánkert

Felsõnána

Harc

Kéty

Kistormás

Kölesd

Medina

Murga

Õcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Tolna

Várdomb

Zomba

(A szolgáltatások tekintetében a Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Szekszárdi

Kirendeltség, a Bonyhádi Kirendeltség, a Paksi Kirendeltség, a Dombóvári Kirendeltség, a Tamási Kirendeltség

illetékességi területére terjed ki.)

14.3.2. Bonyhádi Kirendeltség

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd
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Cikó

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mõcsény

Mucsfa

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

14.3.3. Dombóvári Kirendeltség

Attala

Csibrák

Csikóstõttös

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcsõ

Kocsola

Kurd

Lápafõ

Nak

Szakcs

Várong

14.3.4. Paksi Kirendeltség

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlõrinc

14.3.5. Tamási Kirendeltség

Belecska

Diósberény

Dúzs
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Értény

Felsõnyék

Fürged

Gyönk

Hõgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszõhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

15. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

15.1. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.

15.2. Illetékességi területe: Fejér megye

15.3. Kirendeltségei:

15.3.1. Székesfehérvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Aba

Bakonykúti

Csákvár

Csór

Csõsz

Fehérvárcsurgó

Füle

Gánt

Iszkaszentgyörgy

Jenõ

Káloz

Kincsesbánya

Kisláng

Kõszárhegy

Lovasberény

Magyaralmás
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Moha

Nadap

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeresztúr

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Sukoró

Szabadbattyán

Szabadegyháza

Székesfehérvár

Tác

Úrhida

Zámoly

(A szolgáltatások tekintetében a Székesfehérvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a

Székesfehérvári Kirendeltség, a Bicskei Kirendeltség, a Dunaújvárosi Kirendeltség, az Enyingi Kirendeltség, az Ercsi

Kirendeltség, a Gárdonyi Kirendeltség, a Móri Kirendeltség, a Sárbogárdi Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

15.3.2. Bicskei Kirendeltség

Alcsútdoboz

Bodmér

Bicske

Csabdi

Etyek

Felcsút

Mány

Szár

Tabajd

Óbarok

Újbarok

Vál

Vértesboglár

Vértesacsa

15.3.3. Dunaújvárosi Kirendeltség

Adony

Baracs

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Elõszállás

Kisapostag

Kulcs

Mezõfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Rácalmás
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15.3.4. Enyingi Kirendeltség

Dég

Enying

Igar

Lajoskomárom

Lepsény

Mátyásdomb

Mezõkomárom

Mezõszentgyörgy

Mezõszilas

Szabadhidvég

15.3.5. Ercsi Kirendeltség

Beloiannisz

Besnyõ

Ercsi

Iváncsa

Pusztaszabolcs

Ráckeresztúr

15.3.6. Gárdonyi Kirendeltség
Baracska

Gárdony

Gyúró

Kajászó

Kápolnásnyék

Martonvásár

Tordas

Velence

Vereb

Pázmánd

Zichyújfalu

15.3.7. Móri Kirendeltség
Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakõ

Isztimér

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

15.3.8. Sárbogárdi Kirendeltség
Alap

Alsószentiván

Cece

Hantos

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárszentágota

Vajta
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16. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

16.1. Székhelye: 2800 Tatabánya, Népház út 12.

16.2. Illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye

16.3. Kirendeltségei:

16.3.1. Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Gyermely

Héreg

Környe

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszõlõs

(A szolgáltatások tekintetében a Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Tatabányai

Kirendeltség, a Tatai Kirendeltség, a Dorogi Kirendeltség, a Kisbéri Kirendeltség, a Komáromi Kirendeltség,

az Oroszlányi Kirendeltség, az Esztergomi Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

16.3.2. Tatai Kirendeltség

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

16.3.3. Dorogi Kirendeltség

Annavölgy

Bajna

Csolnok

Dág

Dorog

Epöl

Kesztölc

Leányvár

Máriahalom

Nagysáp

Piliscsév

Sárisáp

Tokod

Tokodaltáró

Uny

16.3.4. Kisbéri Kirendeltség

Ácsteszér

Aka

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bársonyos
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Császár

Csatka

Ete

Kisbér

Kerékteleki

Réde

Súr

Vérteskethely

16.3.5. Komáromi Kirendeltség

Ács

Almásfüzitõ

Bábolna

Bana

Csém

Csép

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

Tárkány

16.3.6. Oroszlányi Kirendeltség

Bokod

Dad

Kecskéd

Kömlõd

Oroszlány

Szákszend

16.3.7. Esztergomi Kirendeltség

Bajót

Dömös

Esztergom

Lábatlan

Mogyorósbánya

Nyergesújfalu

Pilismarót

Süttõ

Tát

17. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

17.1. Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.

17.2. Illetékességi területe: Veszprém megye

17.3. Kirendeltségei:

17.3.1. Veszprémi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Bánd

Barnag

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Királyszentistván

Litér

Márkó

Mencshely
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Nagyvázsony

Nemesvámos

Papkeszi

Pula

Sóly

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tótvázsony

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

(A szolgáltatások tekintetében a Veszprémi Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Veszprémi

Kirendeltség, az Ajkai Kirendeltség, a Balatonalmádi Kirendeltség, a Balatonfüredi Kirendeltség, a Sümegi

Kirendeltség, a Tapolcai Kirendeltség, a Várpalotai Kirendeltség, a Pápai Kirendeltség, a Zirci Kirendeltség illetékességi

területére terjed ki.)

17.3.2. Ajkai Kirendeltség

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsõsz

Kislõd

Kispirit

Kisszõlõs

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Öcs

Oroszi

Pusztamiske

Somlójenõ

Somlószõlõs

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szõc

Tüskevár

Úrkút
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Városlõd

Vid

17.3.3. Balatonalmádi Kirendeltség

Alsóörs

Balatonalmádi

Balatonfõkajár

Balatonfûzfõ

Balatonkenese

Balatonvilágos

Csajág

Felsõörs

Küngös

Lovas

17.3.4. Balatonfüredi Kirendeltség

Aszófõ

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonfüred

Balatonszepezd

Balatonszõlõs

Balatonudvari

Csopak

Dörgicse

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Szentantalfa

Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

17.3.5. Sümegi Kirendeltség

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Hetyefõ

Hosztót

Káptalanfa

Megyer

Nemeshany

Nyírád

Rigács

Sümeg

Sümegprága

Szentimrefalva

Ukk

Veszprémgalsa
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Zalaerdõd

Zalagyömörõ

Zalameggyes

Zalaszegvár

17.3.6. Tapolcai Kirendeltség

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonhenye

Balatonederics

Balatonrendes

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Kapolcs

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kõvágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemesvita

Raposka

Révfülöp

Salföld

Sáska

Szentbékkálla

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Uzsa

Vigántpetend

Zalahaláp

17.3.7. Várpalotai Kirendeltség

Berhida

Öskü

Õsi

Pétfürdõ

Várpalota

Tés

17.3.8. Pápai Kirendeltség

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási
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Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskeszõ

Farkasgyepû

Ganna

Gecse

Homokbödöge

Kemenesszentpéter

Kemeneshõgyész

Külsõvat

Kup

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltõ

Mezõlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Németbánya

Nemesszalók

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Várkeszõ

Vaszar

Vinár

17.3.9. Zirci Kirendeltség

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Gic

Jásd
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Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyõr

Porva

Szápár

Zirc

18. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

18.1. Székhelye: 9021 Gyõr, Városház tér 3.

18.2. Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye

18.3. Kirendeltségei:

18.3.1. Gyõri Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Abda

Árpás

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bõny

Börcs

Csikvánd

Dunaszeg

Dunaszentpál

Écs

Felpéc

Fenyõfõ

Gönyû

Gyarmat

Gyömöre

Gyõr

Gyõrasszonyfa

Gyõrladamér

Gyõrság

Gyõrszemere

Gyõrújbarát

Gyõrújfalu

Gyõrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Lázi

Mezõörs

Mérges

Mórichida

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma (iroda)

Pázmándfalu
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Pér

Ravazd

Rábapatona

Rábacsécsény

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Rétalap

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Szerecseny

Táp

Tápszentmiklós

Tarjánpuszta

Tényõ

Tét (iroda)

Töltéstava

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

(A szolgáltatások tekintetében a Gyõri Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Gyõri Kirendeltség,

a Csornai Kirendeltség, a Kapuvári Kirendeltség, a Mosonmagyaróvári Kirendeltség, a Soproni Kirendeltség

illetékességi területére terjed ki.)

18.3.2. Soproni Kirendeltség

Ágfalva

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergõc

Egyházasfalu

Fertõboz

Fertõd (iroda)

Fertõendréd

Fertõhomok

Fertõrákos

Fertõszentmiklós

Fertõszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykõ

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövõ (iroda)

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petõháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj
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Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Und

Újkér

Völcsej

Zsira

18.3.3. Mosonmagyaróvári Kirendeltség

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdõ

Halászi

Hédervár

Hegyeshalom

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Lébény

Levél

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Rajka

Újrónafõ

Várbalog

18.3.4. Csornai Kirendeltség

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Bõsárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Enese

Farád

Fehértó

Gyõrsövényház
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Jobaháza

Kóny

Kisbabot

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

18.3.5. Kapuvári Kirendeltség

Agyagosszergény

Babót

Beled (iroda)

Cirák

Csapod

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

19. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

19.1. Székhelye: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.

19.2. Illetékességi területe: Vas megye

19.3. Kirendeltségei:

19.3.1. Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Acsád

Balogunyom

Bozzai
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Bucsu

Csempeszkopács

Dozmat

Felsõcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Horvátlövõ

Ják

Kisunyom

Meszlen

Nárai

Narda

Nemesbõd

Nemeskolta

Perenye

Pornóapáti

Rábatöttös

Rum

Salköveskút

Sé

Söpte

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Vép

Zsennye

(A szolgáltatások tekintetében a Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Szombathelyi

Kirendeltség, a Celldömölki Kirendeltség, a Körmendi Kirendeltség, a Kõszegi Kirendeltség, a Sárvári Kirendeltség, a

Szentgotthárdi Kirendeltség, a Vasvári Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

19.3.2. Celldömölki Kirendeltség

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa
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Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápoc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

19.3.3. Körmendi Kirendeltség

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsõjánosfa

Felsõmarác

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kisrákos

Körmend

Magyarnádalja

Magyarszecsõd

Magyarszombatfa

Molnaszecsõd

Nádasd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nemesrempehollós

Õrimagyarósd

Õriszentpéter

Pankasz
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Pinkamindszent

Rádóckölked

Szaknyér

Szalafõ

Szarvaskend

Szatta

Szõce

Vasalja

Velemér

Viszák

19.3.4. Kõszegi Kirendeltség

Bozsok

Bük

Cák

Csepreg

Gyöngyösfalu

Horvátzsidány

Kiszsidány

Kõszeg

Kõszegdoroszló

Kõszegpaty

Kõszegszerdahely

Lukácsháza

Nemescsó

Olmod

Peresznye

Pusztacsó

Tömörd

Tormásliget

Velem

19.3.5. Sárvári Kirendeltség

Bejcgyertyános

Bõ

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Iklanberény

Jákfa

Káld

Kenéz

Lócs

Meggyeskovácsi

Megyehíd

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony
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Nick

Nyõgér

Ölbõ

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Zsédeny

19.3.6. Szentgotthárdi Kirendeltség

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Csörötnek

Felsõszölnök

Gasztony

Kétvölgy

Kondorfa

Magyarlak

Nemesmedves

Orfalu

Rábagyarmat

Rátót

Rönök

Szakonyfalu

Szentgotthárd

Vasszentmihály

19.3.7. Vasvári Kirendeltség

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Gyõrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj
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Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petõmihályfa

Püspökmolnári

Rábahídvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

20.1. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42–44.

20.2. Illetékességi területe: Zala megye

20.3. Kirendeltségei:

20.3.1. Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Alibánfa

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Búcsúszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gõsfa

Gyûrûs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas
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Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethõhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterúr

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövõ

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlõrinc

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zalatárnok

(A szolgáltatások tekintetében a Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a

Zalaegerszegi Kirendeltség, a Keszthelyi Kirendeltség, a Lenti Kirendeltség, a Zalaszentgróti Kirendeltség illetékességi

területére terjed ki.)

20.3.2. Keszthelyi Kirendeltség

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa
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Esztergályhorváti

Felsõpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalavár

20.3.3. Lenti Kirendeltség

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsõsárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsõszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördöce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsõsárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép
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Nova

Ortaháza

Páka

Pördefölde

Pórszombat

Pusztaapáti

Ramocsa

Rédics

Resznek

Szécsisziget

Szentgyörgyvölgy

Szentpéterfölde

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

20.3.4. Zalaszentgróti Kirendeltség

Almásháza

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbõ

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbõ

Óhíd

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tekenye

Tilaj

Türje

Vindornyaszõlõs

Zalabér

Zalacsány

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

20.3.5. Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsõrajk
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Fityeház

Fûzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefõ

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

(A szolgáltatások tekintetében a Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Nagykanizsai

Kirendeltség, valamint a Letenyei Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)

20.3.6. Letenyei Kirendeltség

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya
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Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

A nemzetgazdasági miniszter 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítása
a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. §

(1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére,

valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjára figyelemmel a

következõ utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint

határozom meg.

2. § (1) Ez az utasítás a közzététel napját követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 2007. április 25-én jóváhagyott Szervezeti és Mûködési

Szabályzata.

(3) A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) közzé kell tenni a Nemzeti Szakképzési és

Felnõttképzési Intézet honlapján.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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Melléklet a 39/2011. (XII. 2.) NGM utasításhoz

A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Hivatal jogállása, hatásköre, az Intézet alapadatai

1. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet alapítója a munkaügyi és az oktatási miniszter, irányító szerve a

Nemzetgazdasági Minisztérium.

(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján

a Kormány állami szakképzési és felnõttképzési intézetként az Intézetet jelöli ki.

(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: Intézet) kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel

rendelkezõ önállóan mûködõ és gazdálkodó központi hivatal, amelynek költségvetését a nemzetgazdasági miniszter

(a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

2. § Az Intézet alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

a) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 6. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak,

b) a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 2. § (6) bekezdésében foglaltak,

c) a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 7. § és 12. § (2), (5)–(6), (8)–(10) bekezdéseiben, a 13. §

(1)–(8) bekezdéseiben, a 28/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak,

d) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (10) és

(12) bekezdéseiben, a 4/B. § (1) bekezdésében, a 4/C. § (1) bekezdésében, a 4/D. § (1) bekezdésében, a 4/E. §

(2)–(3)bekezdéseiben, a 4/F. § (1)–(4) bekezdéseiben foglaltak,

e) a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 1. §, 2. §, 8–10. §, 12. §, 20. §, 22. §-ában foglaltak,

f) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró

hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak,

g) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak,

h) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4–5. §-aiban foglaltak,

i) a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §, 10–11. §-aiban foglaltak,

j) a felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM

rendeletben foglaltak,

k) a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 1. §

(1) bekezdésének h) pontja, a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak,

l) a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékérõl és

felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet 1. § c) pontja, 2. § (1) bekezdése, a 3. §, az 5. §

(1)–(2) bekezdései, 6. § (1)–(5) bekezdéseiben foglaltak,

m) a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)

SzCsM rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak,

n) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga

szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 2. § (1) bekezdésében és a

3. §-ában foglaltak,

o) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 13/2008. (VI. 22.) SZMM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdései, a 2. § (1)–(2) bekezdései, a 4. §

(1) bekezdése, az, 5. §, a 6. § (1) bekezdése, a 7. § (2)–(3) bekezdései, a 9. §, a 13. § (1) és (6)–(8) bekezdései, a 17. §

(7) és (9) bekezdései, a 21. § (1) bekezdése, a 26. §, a 27. § (1) bekezés a) pontja, a 28. § (1) bekezdése, a 29. §

(1)–(2) bekezédései, a 31. § és a 34. §-aiban foglaltak,
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p) a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 11. § (1) és (6) bekezdései, a 25. § (1)–(2) és (6) bekezdései, a 26. §

(1)–(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 28. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak,

q) a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ

elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 6. § (1)–(2) bekezdései és a 7. § (1) bekezdés a) pontjában

foglaltak,

r) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak,

s) a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 34. §

(1)–(5) pontjaiban foglaltak,

t) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004.

(VIII. 27.) OM rendelet 20. §-ában foglaltak,

u) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. §

c) pontja, a 18. §–22. §-ai, a 31. § (5) bekezdése, a 33. §, a 35. § (2) bekezdése és a 36. § (1) bekezdésében foglaltak,

v) az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010.

(IV. 22.) Korm. rendelet 4–5. §-aiban foglaltak,

w) 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról,

x) 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl,

y) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

z) 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás mûködési rendjérõl,

aa) 27/2011. (VIII. 25.) NGM utasítás a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészének a nemzetgazdasági miniszter által

felhasználható kerete terhére nyújtott támogatások felhasználásával összefüggõ szakmai és pénzügyi feladatok

ellátásának rendjérõl.

Az Intézet alapadatai

3. § (1) a) Megnevezése: Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet.

b) Rövidített elnevezése: NSZFI.

c) Angol nyelvû megnevezése: National Institute of Vocational and Adult Education (NIVE).

d) Német nyelvû megnevezése: Nationalinstitut für Berufsbildung und Erwachsenenbildung.

e) Törzskönyvi azonosító száma: 325235.

f) Alapításkori alapító okirat kelte, száma: 2006. december 23 ., 13.373-14/2006.

g) Székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.

h) Telephelyek: 1106 Budapest, Fehér út 10. 25/B épület.

i) Postacím: 1085 Budapest Baross u. 52.

j) Adószám: 15325237-2-42.

k) Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: áfaalany az általános szabályok szerint.

l) Statisztikai szám: 15325237-8042-312-01.

m) TB törzsszám: 33324-3.

n) Kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámla száma:10032000-01744260-00000000.

o) Központi telefonszáma: 210-1065.

p) Központi faxszáma: 210-1063.

q) E-mail címe: info@nive.hu.

r) Internet címe: www.nive.hu.

s) Szakágazati besorolás száma: 856000 Oktatást kiegészítõ tevékenység.

t) Alapítás ideje:1990. október 1.

u) Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet hozta létre.

(2) Az Intézet szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

(3) Az Intézet szervezeti egységenként engedélyezett létszámkeretét 2. függelék tartalmazza.

(4) A vagyonnyilatkozatételére kötelezettek körét a 3. függelék tartalmazza.

(5) A szabálytalanságok kezelésének rendjét a 4. függelék tartalmazza.
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4. § Az Intézet tevékenységének forrásai:

a) költségvetési támogatás,

b) intézeti mûködési bevétel,

c) átvett pénzeszközök,

d) vállalkozási tevékenység eredménye, a

e) Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze.

II. fejezet

AZ INTÉZET TEVÉKENYSÉGE, JOGKÖRE

Az Intézet tevénységei

5. § (1) Az Intézet jogszabályban meghatározott alaptevékenységei:

a) Szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ kutatásokat kezdeményez, szervez és koordinál.

b) Összehangolja a folyamatosan fejlesztett a szakmastruktúrát, valamint az Országos Képzési Jegyzéket.

c) Ellátja a szakképzés és felnõttképzés tartalmának és dokumentumrendszerének folyamatos fejlesztését a szakmai

és vizsgáztatási követelmények, a központi programok (tantervek), tankönyvek, tananyagok, tartalomelemek és

tanulmányi segédletek vonatkozásában.

d) Kidolgoztatja a hátrányos helyzetûek és a fogyatékkal élõk képzésének tanügyi és képzési dokumentumait.

e) A szakmai képzést és fejlesztését segítõ tankönyvkiadói tevékenységet végez, pedagógiai folyóiratokat és egyéb

kiadványokat ad ki, és terjeszti azokat.

f) Vizsgálja, elemzi és értékeli a szakképzést folytató intézményekben szervezett szakmai képzés eredményességét,

valamint közremûködik a szakképzés területén alkalmazható minõségfejlesztési modellek és rendszerek

bevezetésében.

g) Gyûjti a hazai és nemzetközi szakmai képzési módszereket, gondoskodik a hatékony eljárások, módszerek

kidolgozásáról, adaptálásáról, továbbfejlesztésérõl és elterjesztésérõl.

h) Szakképzési és felnõttképzési információs és tájékoztatási szolgálatot mûködtet, melynek keretében ellátja a

regisztrációhoz és a nyilvántartásokhoz szükséges adatbázisok kezelését és fejlesztését.

i) Nyilvános szak- és felnõttképzési könyvtárat mûködtet.

j) Ellátja az országos szakmai tanulmányi versenyek, valamint világversenyek szervezésével kapcsolatos feladatokat.

k) Gondoskodik a felnõttképzéshez és szakképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokról a szaktanácsadás, a mérés-

értékelés módszertani fejlesztés vonatkozásában.

l) A szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi (írásbeli, szóbeli, interaktív vizsgatevékenység stb.) módszerbeli,

szervezési, koordinálási, valamint elvégzi a szakmai vizsgaelnök jelöléssel kapcsolatos adminisztrációs

feladatokat.

m) Ellátja a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint az europass bizonyítvány kiegészítõ

kiadásával kapcsolatos feladatokat.

n) Összehasonlítja a hazai és a nemzetközi képesítési követelményeket az egyenértékûség meghatározása

érdekében.

o) Központi nyilvántartást vezet a szakmai vizsgákról, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató képzõkrõl,

vizsgaszervezõ intézményekrõl, valamint a regisztrációt követõen a térségi szakképzõ központokról.

p) Országos törzslapnyilvántartást vezet a szakmai vizsgákról.

q) Gondoskodik a pályakövetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

r) Együttmûködik hazai és nemzetközi szakképzési, felnõttképzési, közoktatási, felsõoktatási intézményekkel,

közmûvelõdési, gazdasági, szakmai és civil szervezetekkel.

s) Ellátja a felnõttképzéssel kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési feladatokat, különös tekintettel a formális,

a nonformális és az informális tanulás módszereire és eszközeire.

t) Szervezi a pedagógusok, andragógusok és oktatási intézményvezetõk szakmai továbbképzését.

u) Ellátja a felnõttképzéssel kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési feladatokat.

v) Mûködteti a Felnõttképzési Akkreditáló Testület, a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács és az OKJ Bizottság

titkárságát, a Magyar Nemzeti Observatory irodát, a Nemzeti Referencia és Koordináló Pontot.
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w) Ellátja a szakképzési hozzájárulással, valamint a szakképzési és felnõttképzési támogatások kezelésével

összefüggõ külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

x) Részt vesz a hazai és európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési programok elõkészítésében, megvalósításában

és fenntartásában.

y) Ellátja a szakiskolai ösztöndíjjal összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

z) A meghatározott szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot mûködtet.

(2) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

479901 1 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél.

581400 1 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása.

749034 1 Akkreditációs tevékenység.

749050 1 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység.

841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés.

856091 1 Szakképzési és felnõttképzési támogatás.

842160 1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel.

855935 1 Szakmai továbbképzés.

856099 1 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység.

910121 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása.

910122 1 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme.

910123 1 Könyvtári szolgáltatások.

(3) Az Intézet vállalkozási tevékenysége:

Az Intézet vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása érdekében, költségvetése tervezett

összkiadásához viszonyítottan, legfeljebb az Államháztartási törvényben meghatározott számítási mód szerinti

20%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységbõl fakadó kötelezettségei teljesítését.

(4) A vállalkozási tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

856099 1 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység.

III. fejezet

AZ INTÉZET SZERVEZETE

1. A fõigazgató

6. § (1) Az Intézet egyszemélyi felsõ vezetõje a fõigazgató. A fõigazgatót pályázat alapján határozatlan idõre, a

nemzetgazdasági miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a Nemzetgazdasági

Minisztérium foglalkozáspolitikáért felelõs államtitkára gyakorolja.

(2) A fõigazgató az Intézet folyamatos, jogszerû és hatékony mûködéséért, valamint az alapító okirat és a jogszabályban

foglaltak szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelõs egyszemélyi vezetõ.

(3) A fõigazgató felelõs a feladatai ellátásához az Intézet vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerû

igénybevételéért, az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek

megfelelõ ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság

követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,

annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi

számviteli rendért, a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzésért, valamint a belsõ ellenõrzés

megszervezéséért és hatékony mûködtetéséért.

(4) A fõigazgató mûködtetési jogkörében:

a) Az Intézet munkatervét elõterjeszti jóváhagyásra a foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkárnak.

b) Meghatározza – az alapító okiratnak és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen – az Intézet stratégiáját, és

koordinálja annak megvalósítását.

c) Biztosítja a minõségirányítási rendszer mûködésével kapcsolatos feladatok ellátását.

d) Meghatározza az Intézet humánpolitikai stratégiáját.

e) Munkaerõ-gazdálkodást folytat.

f) A gazdasági fõigazgató-helyettes ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot.
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g) Képviseli az Intézetet harmadik személyekkel szemben, más személyek részére képviseleti jogot adhat a jelen

Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint. A képviseleti jog eseti

átengedésérõl nyilvántartást köteles vezetni.

h) A fõigazgató gyakorolja az Intézetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, melyek – a kinevezés, a

felmentés, vezetõi megbízás visszavonása a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint a minõsítés kivételével – más

vezetõ beosztású kormánytisztviselõre átruházhatók.

i) A munkáltatói jogok közül a munkaköri leírással és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogköröket a

fõigazgató-helyettesekhez tartozó szervezeti egységek dolgozói tekintetében a fõigazgató-helyettesekre

ruházza át.

j) Közvetlen utasítási joggal rendelkezik az Intézmény valamennyi szervezeti egysége, vezetõje és beosztott

munkatársa irányában.

k) Megköti a kollektív szerzõdést a hatályos jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével.

l) Együttmûködik a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanáccsal.

m) Szükség szerint létrehoz ad-hoc és speciális feladatokat ellátó, célorientált munkacsoportokat és mûködteti

azokat.

n) Feladat- és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot.

(5) A fõigazgató ellenõrzési jogkörében:

a) Az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi

ellenõrzésének, valamint belsõ ellenõrzésének mûködtetésérõl.

b) Felügyeli a fõigazgató-helyettesek, valamint a közvetlen irányítása alá rendelt szervezeti egységek munkáját.

c) Ellenõrzi a vezetõi feladatok végrehajtását és értékeli a vezetõk, valamint a szervezeti egységek tevékenységét.

(6) A fõigazgató gondoskodik:

a) az Intézet éves költségvetésének és munkatervének, valamint költségvetési és feladatbeszámolójának

elkészítésérõl, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenõrzésérõl és szükség szerint módosításáról,

b) az Intézet költségvetési keretei között a mûködéshez szükséges személyi és infrastrukturális feltételekrõl,

c) az egyes intézeti szervezeti egységeket érintõ jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az érdekeltekkel

történõ megismertetésérõl,

d) a fegyelmi és kártérítési felelõsség érvényesítésérõl.

(7) A jelen SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a fõigazgató a jogszabályok adta keretek között bármikor magához

vonhatja.

(8) A miniszter, illetõleg az NGM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kijelölt államtitkárságok vezetõi a fõigazgatót, és

általa az Intézetet az alapító okirattal összhangban további feladatokkal bízhatja meg.

(9) A fõigazgató távolléte esetén – amennyiben másként nem rendelkezik – az Intézet képviseleti jogát az aláírási

jogosultsággal együtt a szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettes látja el.

2. Fõigazgató-helyettesek

7. § (1) Az intézeti szintû célok érvényesítése és a feladatok ellátása érdekében az általuk vezetett igazgatóságokon belül az

irányítási, a koordinációs és az ellenõrzési tevékenységet a fõigazgató-helyettesek látják el.

(2) A fõigazgató-helyettesek felelõssége a felügyeletük alá tartozó tevékenységek jogszerû mûködtetése, valamint a

feladatok végrehajtásának munkafolyamatba épített ellenõrzése, értékelése és a szükséges intézkedések meghozatala.

(3) A fõigazgató-helyettesek feladata az egyes munkatervekben és az Intézet által kötött szerzõdésekben foglalt feltételek

teljesülésének felügyelete. Ennek érdekében:

a) adaptálják a szervezet célkitûzéseit az irányításuk alatt álló szervezeti egységek tevékenységére,

b) koordinálják és szervezik a szervezeti egységek munkáját, az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetõi

tekintetében engedélyezik a szabadságot, és gondoskodnak a helyettesítés megfelelõ biztosításáról,

c) gondoskodnak a területükre vonatkozó jelentések, összegzõ jelentések megfelelõ pontosságú és idõben történõ

elkészítésérõl,

d) felelõsek a munkavégzés feltételeinek megszervezésért, a szervezeti egységen belüli és az egységek közötti

munkavégzés összehangolásáért,

e) meghatározzák az irányításuk alá rendelt szervezeti egységek feladatait, az egyes munkaköri leírásokban

foglaltak, valamint az egyes szervezeti egységek sajátosságainak figyelembevételével,
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f) felelõsek az irányításuk alatt álló szervezeti egységek munkatervi feladatainak megvalósításáért, a munkavégzéshez

szükséges tájékoztatás, adatok és információk biztosításáért,

g) javaslatot tesznek az Intézet érdemi ügyintézését végzõ kormánytisztviselõk folyamatos továbbképzésére,

h) folyamatosan bõvítik az Intézet szakmai és civil kapcsolatait,

i) koordinálják a törvény- és jogszabálytervezetek szakmai véleményezését.

3. Kutatásszervezési és kutatási fõigazgató-helyettes

8. § A szakmai terület vezetésével megbízott fõigazgató-helyettes a fõigazgató közvetlen irányítása mellett az alábbi

feladatokat látja el:

a) gyûjti, elemzi és jegyzékbe foglalja más szervezetek által végzett, közpénzbõl kidolgozott szakképzési és

felnõttképzési kutatásokat, tanulmányokat, elemzéseket,

b) tanulmányozza az uniós országok szakképzési és felnõttképzési rendszereinek mûködését és jogszabályi hátterét,

c) szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ regionális és országos kutatásokat végez, kezdeményez, szervez és

koordinál.

4. Szak- és felnõttképzési fejlesztési fõigazgató-helyettes

9. § (1) A szak- és felnõttképzési fejlesztési fõigazgató-helyettes munkáját a fõigazgató közvetlen irányítása és ellenõrzése

mellett végzi.

(2) A szak- és felnõttképzési fejlesztési fõigazgató-helyettest akadályoztatása esetén a Fejlesztési fõosztály vezetõje

helyettesíti.

(3) Felelõssége:

a) fejleszti a szakmastruktúrát,

b) biztosítja a modultérkép naprakész állapotát,

c) kidolgozza a központi programokat,

d) mûködteti a tankönyvraktárt.

(4) Feladat- és hatásköre:

a) irányítja a szakképzés és felnõttképzés folyamatos tartalmi fejlesztését,

b) koordinálja – az európai és hazai követelményekhez illeszkedõ módon – a szakmai és vizsgáztatási

követelményrendszer fejlesztését,

c) elõsegíti szakmastruktúra fejlesztésével összefüggõ tevékenységet,

d) elõsegíti a szakképzés és felnõttképzés fejlesztését az összegyûjtött nemzetközi tapasztalatok adaptálásával,

e) együttmûködik a szakképesítésért felelõs miniszterek hatáskörébe tartozó fejlesztõ szolgáltató intézetekkel,

f) koordinációt folytat az egységes szakképzési és felnõttképzési rendszerek, szabványok kialakításának érdekében,

g) koordinálja az Intézet nemzetközi kapcsolatait,

h) felügyeli, ellenõrzi és értékeli az irányítása alá tartozó részlegek tevékenységét,

i) külön megbízások alapján nemzetközi projekteket koordinál és valósít meg,

j) nemzetközi tanácskozásokat, konferenciákat szervez,

k) ellátja a tankönyvfejlesztési feladatokat,

l) elkészíti a tankönyvjegyzéket,

m) irányítja a tankönyvfejlesztéssel összefüggõ tankönyvgyártást és tankönyvforgalmazást,

n) irányítja az országos tanácsadás tevékenységét, intézeti szinten koordinálja a tanácsadással összefüggõ szakmai

feladatokat.

5. Szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettes

10. § (1) A szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettes a szakmai feladatok tekintetében az Intézet vezetõjének

helyettese, feladatait az Intézet vezetõjének közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
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(2) A szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettest akadályoztatása esetén szakmai kérdésekben a

Vizsgadokumentációs fõosztály vezetõje helyettesíti.

(3) Felelõssége:

a) jogszerûen megvalósítja a vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységeket,

b) felel az adatszolgáltatás hitelességéért,

c) felelõs a tételek minõsített adatként való kezelésért.

(4) Feladat- és hatásköre:

A szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettes irányítja az Intézet szolgáltatási tevékenységét, ennek

keretében:

a) irányítja a minõségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatói feladatok megvalósulását,

b) szakképzési és felnõttképzési információs és tájékoztatási szolgálatot mûködtet,

c) koordinálja az informatikai és ügyvitelszervezéssel kapcsolatos feladatokat,

d) gondoskodik az Intézet közép- és hosszú távú informatikai stratégiájának a megvalósításáról,

e) felügyeli a szak- és felnõttképzési könyvtár mûködését,

f) gondoskodik az iskolai rendszerû, valamint iskolarendszeren kívüli szakmai írásbeli, szóbeli és interaktív

vizsgatételek készítésérõl, expediálásáról,

g) felügyeli az intézeti vizsgaközpont szervezési munkáját,

h) koordinálja a vizsgaelnöki kijelölést,

i) felügyeli a vizsga és felnõttképzés nyilvántartásának szabályosságát,

j) az éves programterv szerint gondoskodik a képzések megvalósításáról és képzésszervezésrõl,

k) mûködteti az országos törzslapnyilvántartást szakmai vizsgák tekintetében.

6. Támogatási és bevalláskezelési fõigazgató-helyettes

11. § (1) A támogatási és bevalláskezelési fõigazgató-helyettes az MPA képzési alaprész kezelése, az alaprészbõl finanszírozott

pályázatok bonyolítása és a szakképzési hozzájárulás adóigazgatása, valamint ezekkel összefüggõ pénzügyi és

számviteli feladatok, továbbá a ellenõrzések (pályázat, hozzájárulás, fejlesztési) tekintetében az intézet vezetõjének

helyettese. Feladatait a fõigazgató és a gazdasági fõigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett látja el.

(2) A támogatási és bevalláskezelési fõigazgató-helyettest – akadályoztatása esetén – szakmai kérdésekben a Szak- és

felnõttképzési támogatási osztály vezetõje helyettesíti.

(3) Felelõssége:

a) A támogatási és bevalláskezelési fõigazgató-helyettes – a támogatási és bevalláskezelési igazgatóság

tevékenységétõl függõen – a fõigazgatótól kapott utasítások, a jogszabályok és az Intézet belsõ szabályzataiban

foglaltak figyelembevételével önálló felelõsséggel irányítja és szervezi, illetve ellenõrzi a vezetése alatt álló

osztályok tevékenységét.

b) A Munkaerõpiaci Alap kezelésére vonatkozó elõírások szerint felelõs a vonatkozó szabályzatok elkészítéséért, a

szabályzatoknak megfelelõ munkavégzésért, annak ellenõrzéséért, valamint ellátja a szabályzatok alapján elõírt

kötelezettségvállalási és ellenjegyzési feladatokat.

(4) Feladat- és hatásköre:

a) megszervezi és irányítja a gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámoltatására

történõ bejelentkezéseivel kapcsolatos feladatokat, ellenõrizteti a hozzájárulásra kötelezettek szakképzési

hozzájárulási kötelezettségére vonatkozó bevallásait,

b) lebonyolítja az MPA képzési alaprészének felosztás elõtti, központi, az oktatásért felelõs miniszter rendelkezési

jogkörébe esõ és decentralizált keretébõl finanszírozott támogatásokat,

c) ellenõrzi a gazdálkodó szervezetek által a jogszabályban meghatározott kedvezményezettek számára közvetlenül

nyújtott fejlesztési támogatásokat,

d) az Szht. végrehajtási rendelete alapján ellenõrzési tevékenységeket végez,

e) a vonatkozó jogszabályok alapján kapcsolatot tart és együttmûködik az adóhatósággal,

f) lebonyolítja az Igazgatóság által kezelt, a)–d) pontokban meghatározott feladatok pénzügyi lezárását.
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7. Gazdasági fõigazgató-helyettes

12. § (1) A gazdasági fõigazgató-helyettes a mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az Intézet

fõigazgatójának helyettese, feladatait az Intézet fõigazgatójának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

(2) A gazdasági fõigazgató-helyettes részére a vezetõi kinevezést a nemzetgazdasági miniszter adja ki, illetve vonja vissza,

a további munkáltatói jogkört gyakorló fõigazgató javaslata alapján.

(3) A gazdasági fõigazgató-helyettest akadályoztatása esetén szakmai kérdésekben a Pénzügyi és számviteli fõosztály

vezetõje helyettesíti.

(4) Felelõssége:

a) A gazdasági fõigazgató-helyettes felelõs a tervezéssel, az elõirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó

elõirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,

hasznosításával, a munkaerõ-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, és a beszámolási, valamint

a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedõ

feladatok jogszabályoknak megfelelõ ellátásáért, amely – a FEUVE kivételével – részben történhet vásárolt, a

felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatással, a felelõsség átruházása nélkül.

b) Az NSZFI gazdálkodásával kapcsolatos fõ felelõssége mellett felel a különbözõ szervezeti egységek részére

lebontott gazdálkodási keretek szabályos betartatásáért. Az NSZFI gazdálkodási ügyrendje alapján minden

szervezeti egységére vonatkozóan szabályokat és gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos végrehajtási

követelményeket állapít meg (bizonylati és okmányfegyelem, költségvetési és pénzügyi fegyelem). A különbözõ

szervek részére szolgáltatott adatok valódiságáért a fõigazgatóval egyetemlegesen felelõs.

(5) Feladat- és hatásköre:

a) A gazdasági fõigazgató-helyettes irányítja az NSZFI gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:

aa) gazdálkodik a pénz- és anyagi eszközökkel,

ab) megtervezi és elemzi az NSZFI gazdasági tevékenységének ellátását,

ac) biztosítja az Intézet gazdaságos mûködtetését, segíti valamennyi szervezeti egység mûködését,

ad) gyakorolja az ellenjegyzési jogkört a fõigazgató kötelezettségvállalása és utalványozása esetében,

ae) gondoskodik a hazai és a nemzetközi programok keretében beszerzésre kerülõ eszközök nyilvántartásba

vételérõl és azok szükség szerinti más intézményeknek történõ átadásáról,

af) munkafolyamatba építve ellenõrzi, értékeli és minõsíti a feladatok végrehajtását.

b) A feladatok megvalósítása érdekében felelõs:

ba) a költségvetés elkészítéséért,

bb) a költségvetési gazdálkodás jogszerû lebonyolításáért,

bc) a személyi juttatások határidõben történõ számfejtéséért, kifizetéséért és ellenõrzéséért,

bd) az Intézet bérgazdálkodására vonatkozó elõírások betartásáért, a bér-, munkaügyi, társadalombiztosítási

jogszabályok érvényesítéséért,

be) a társadalombiztosítási kifizetõhely mûködtetéséért,

bf) az Intézet épületei, tárgyi eszközei, gépei, berendezései üzemeltetési feltételeinek biztosításáért, a folyamatos

karbantartások, felújítások megszervezéséért és végrehajtatásáért,

bg) a szükséges eszközök beszerzésével az Intézet zavartalan mûködésének biztosításáért,

bh) a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek irányításáért és ellenõrzéséért,

bi) az intézményi költségvetési beszámolók, különbözõ adatszolgáltatások határidõben történõ elkészítéséért,

bj) a számviteli információs rendszer megszervezéséért és mûködtetéséért,

bk) a számviteli rendben elõírt beszámolók elkészítéséért, azok valódiságáért és helyességéért, a statisztikai

rendszerrel való tartalmi egyezõségéért,

bl) az Intézeten belüli munkavédelmi, tûzvédelmi, katasztrófavédelmi elõírások naprakészségéért és azok

betartásának ellenõrzéséért,

bm) az Intézet vagyonának megóvásáért.

8. Az Intézet vezetõi

13. § (1) Az Intézetben vezetõnek minõsülnek: a fõigazgató, a fõigazgató-helyettes, a fõosztályvezetõ, a fõosztályvezetõ-

helyettes és az osztályvezetõ.
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(2) A vezetõk felelõssége:

a) a szervezeti egységen belül a feladatok személy szerinti szétosztása,

b) a szervezeti egységen belüli munka koordinálása, beleértve az esetleges távolléteket is,

c) a feladatok végrehajtásának munkafolyamatba beépített ellenõrzése, minõsítése, értékelése,

d) a szervezeti egység részére biztosított anyagi forrásokkal való gazdálkodás,

e) az anyagi források tervezése, felhasználása és határidõre történõ elszámolása,

f) a kapcsolódó területeken együttmûködés a társegység vezetõjével,

g) a külsõ társszervekkel, intézményekkel személyes kapcsolattartás,

h) külföldi kiküldetésre javaslattétel,

i) rendszeres beszámolás az általa vezetett terület szakmai munkájáról a fõigazgatónak vagy a felügyelettel

megbízott fõigazgató-helyettesnek.

(3) A szervezeti egységek feladatait az egység munkatársai a szervezeti egység vezetõjének irányításával valósítják meg.

A feladatok ellátásáért a szervezeti egység vezetõje a felelõs.

(4) Az egyes szervezeti egységek feladata a fõigazgató és a fõigazgató-helyettesek által meghatározott egyéb feladatok

ellátása.

9. Az Intézet munkatársai

9.1. A kormánytisztviselõ (érdemi ügyintézõ)

14. § Az érdemi ügyintézõ

a) ellátja a Ktjv., valamint az Intézet feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, jelen Szabályzat, a munkaköri

leírása szerinti, illetve a szakmai irányítást ellátó vezetõ által hatáskörébe utalt feladatokat,

b) a feladatok ellátása során a szakmai irányítást ellátó vezetõ utasítása alapján lefolytatja a szükséges

egyeztetéseket az Intézet más szervezeti egységeivel és külsõ szervekkel,

c) véleményezi a hatáskörébe tartozó ügyekben készült elõterjesztéseket, javaslatokat, jogszabálytervezeteket,

d) javaslatokat tesz a hatáskörébe utalt ügyekben a döntésre, illetve kezdeményezi mindazon vezetõi

intézkedéseket, amelyek a feladat ellátásához szükségesek,

e) felhatalmazás esetén a döntést kiadmányozza.

9.2. Az ügykezelõ

15. § Az ügykezelõ a felettes vezetõtõl kapott utasítás és iránymutatás alapján ellátja a munkaköri leírásában

meghatározott, illetve a tevékenységét irányító vezetõ által a feladatkörébe utalt ügyviteli, adminisztrációs

feladatokat.

9.3. A munkavállaló

16. § (1) A munkavállaló munkaviszonyára az Mt. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy az Intézet Közszolgálati Szabályzata

általános rendelkezései a kormánytisztviselõk mellett a munkavállalókra is érvényesek.

(2) A munkavállaló az Mt., a munkaszerzõdésében foglaltak, valamint a Szabályzat elõírásai szerint, a tevékenységét

irányító vezetõ által meghatározott rendben vesz részt az adott szervezeti egység és az Intézet munkájában.

17. § (1) Az Intézet munkatársai felelõsek a munkaköri leírásukban rögzített feladatok ellátásáért, az adott szervezeti egységhez

tartozó tevékenységekért, az illetékes vezetõk által megadott feladatok végrehajtásáért, valamint az ügyek megfelelõ

és folyamatos dokumentálásáért.

(2) A munkatársak feladata továbbá minden olyan ügy felelõsségteljes és önálló intézése, melyre megbízást kapnak.

(3) A munkatársak kötelesek az általuk végzettekrõl a közvetlen feletteseiknek folyamatosan beszámolni.
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10. Az Intézet szervezeti egységei

18. § (1) Az Intézet önálló szervezeti egységei a feladatkör jellegéhez igazodó elnevezésû fõosztályok és osztályok.

(2) Az Intézet fõigazgatója több fõigazgató-helyettes vagy fõosztály feladatkörét érintõ, eseti feladat elvégzésére

munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport vezetõje döntést igénylõ feladatok tekintetében tanácsadó és

döntés-elõkészítõ szerepet is ellát.

IV. fejezet

AZ INTÉZET MÛKÖDÉSI RENDJE

1. A feladatellátás rendje

19. § (1) Az Intézet szervezeti egységei feladataik ellátása során egymással együttmûködnek. A szervezet felépítése részben

divizionális, részben funkcionális jellegû, melynek alapján a strukturális jellemzõk a következõképpen alakulnak.

(2) Felelõsség:

A fõigazgató-helyettesek felelõssége a munkafolyamatok irányítására, koordinációjára és ellenõrzésére terjed ki, míg

az egyes osztályok vezetõi az operatív feladatok ellátásáért felelõsek.

(3) Munkamegosztás:

A funkcionális feladatokért felelõs szervezeti egységek a munkaterv szerint vonják be együttmûködõ partnerként a

társrészlegeket a feladatok megvalósításába. A részletes szabályozást a munkatársak munkaköri leírása tartalmazza.

A munkaköri leírások elkészítése a szervezeti egységek vezetõinek feladata, jóváhagyása az illetékes fõigazgató-

helyettes felelõssége, kiadásuk pedig a fõigazgató hatáskörébe tartozik.

(4) Hatáskörmegosztás:

Valamennyi szervezeti egység vezetõje felelõs az általa irányított szervezeti egység feladatainak megvalósításáért.

A szervezeti egység vezetõje önállóan intézkedhet saját feladatainak végrehajtása érdekében. Intézkedéseirõl köteles

felettesét tájékoztatni.

(5) Koordináció:

A szervezeti egységek közötti alapvetõ vertikális koordináció a fõigazgató-helyettesek tervezése szerint a

munkatervnek megfelelõen valósul meg. A fõigazgató-helyettesek egyeztetik az igazgatóságok között horizontálisan

kapcsolódó feladatok megvalósítását. A szervezeti egységen belüli koordinációért a szervezeti egység vezetõje a

felelõs.

(6) Döntésmechanizmus:

A divizionális (operatív, adminisztratív és stratégiai) döntéseket a fõigazgató-helyettesek készítik elõ.

(7) A munkavégzés alapelve:

A szakmai munkák jelentõs része témavezetõi irányítással csoportmunkában készülnek el, az egyes szakmai csoportok

együttmûködnek a kapcsolódó feladatok elvégzésében. A munkavégzés feltétel- és követelményrendszerét,

folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások célszerûségét megalapozó eljárásokat és

dokumentumai tartalmát a kötelezõen alkalmazandó szabályzatok és eljárásrendek határozzák meg.

2. Értekezletek rendje

20. § (1) A fõigazgatói értekezlet az Intézet felsõ vezetõibõl álló operatív testület, amelyet fõigazgató vezet. Az igazgatói

értekezlet hetente egyszer vagy alkalomszerûen ülésezik, résztvevõi a fõigazgató, a fõigazgató-helyettesek, valamint a

fõigazgató által meghívott más személyek.

(2) Az értekezlet feladatai:

a) tájékozódás a szervezeti egységek szakmai munkájáról,

b) az aktuális és konkrét tennivalók áttekintése.

21. § (1) A szakmai vezetõi értekezlet a konkrét szakmai anyagok megvitatására szolgáló fórum, melyet a fõigazgató, vagy az

Intézet – a tárgyért felelõs – fõigazgató-helyettese vezet.
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(2) A szakmai vezetõi értekezlet feladatai:

a) a vitatott szakmai anyaggal kapcsolatos intézeti álláspont kialakítása,

b) döntési javaslat elõkészítése az igazgatói értekezlet részére,

c) az aktuális és konkrét tennivalók áttekintése.

22. § (1) A fõigazgató-helyettesek havi rendszerességgel értekezletet kötelesek összehívni. Az értekezletekrõl minden esetben

írásbeli emlékeztetõ készül.

(2) Az szervezeti egységek (fõosztályok, osztályok,) havi két alkalommal értekezletet kötelesek összehívni. Az

értekezletekrõl minden esetben írásbeli emlékeztetõ készül.

(3) A szervezeti egységek vezetõi gondoskodnak arról, hogy az érintettek az emlékeztetõt elektronikus úton megkapják.

23. § Az összmunkatársi értekezlet összehívására szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kerül sor, mely során a

fõigazgató tájékoztatja a munkatársakat az Intézet belsõ életérõl. Az értekezleten részt vesz az Intézet valamennyi fõ-

és részfoglalkozású munkatársa.

3. A Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanáccsal való kapcsolattartás szabályai

24. § A Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács az Intézet kormánytisztviselõinek a dolgozók részvételét biztosító testülete,

amelynek tevékenységére vonatkozó feltételeket a Kollektív Szerzõdés és kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010.

évi LVIII. törvény szabályozza.

4. Az ügyintézés rendje

25. § Az Intézet ügyintézési rendjét belsõ szabályzatok és fõigazgatói utasítások írják elõ. Az ügyirat-kezelési rendszert úgy

kell kialakítani és mûködtetni, hogy annak alapján a feladatokhoz és a projektekhez kapcsolódó iratok forgalma

naprakészen követhetõ legyen.

5. Az NSZFI munkaterve és a beszámoló

26. § (1) Az Intézet éves munkaterv szerint dolgozik, melyet a fõigazgató állít össze a Nemzetgazdasági Minisztérium és a

szervezeti egységek javaslatai alapján. A munkatervet a foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkár hagyja jóvá.

(2) A munkaterv tartalmazza az elvégzendõ feladatokat, az adott év prioritásait, a feladatok elvégzésének határidejét, a

pénzügyi forrás megjelölését, és a végrehajtásért felelõsök körét. Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv

több felelõst (közremûködõt vagy részfelelõst) jelöl meg, a végrehajtásért átfogóan az elsõ helyen szereplõ vezetõ a

felelõs.

(3) Ha a munkatervben szereplõ feladat teljesítése az elõírt határidõre nem lehetséges, a felelõs az illetékes

fõigazgató-helyettest – a megjelölt határidõ lejárta elõtt – köteles tájékoztatni. A munkaterv végrehajtását a

fõigazgató-helyettesek figyelemmel kísérik, és arról rendszeresen tájékoztatják a fõigazgatót.

(4) Az éves munkaterv teljesítésérõl a fõigazgató-helyettesek állítják össze az éves beszámolót, amelyet a fõigazgató

megküld a foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkárnak elfogadás céljából.

6. A munkavégzés általános szabályai

27. § (1) Az egyes szervezeti egységek, illetõleg a vezetõk és beosztott/megbízott munkatársak a feladataikat a

fõigazgató-helyettesek döntése alapján elkészített ügyrendekben, belsõ szabályzatokban, eljárásrendekben és

munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelõen végzik.

(2) Az ügyrendek elkészítése a szervezeti egységek vezetõinek feladata. Az ügyrendekben – a hatályos jogszabályokkal, az

alapító okirattal, valamint az SZMSZ-szel összhangban – meg kell határozni:

a) a szervezeti egység feladatait, a feladatok ellátásáért felelõs munkaköröket,
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b) a szervezeti egységen belüli munkamegosztás módját,

c) a más szervezeti egységekkel, illetõleg külsõ szervezetekkel történõ kapcsolattartás és együttmûködés szabályait.

(3) Az intézeti feladatok körében az ügyeket érdemben a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezetõ útmutatásai szerint,

az elõírt határidõre kell elintézni. Az elõírt ügyintézési határidõ hiányában az ügyeket a vezetõ által a feladatok kiadása

során megállapított egyedi ügyintézési határidõn belül kell elintézni. A 30 napos ügyintézési határidõt kell általában

irányadónak tekinteni azokban az esetekben, ha a vezetõ a teljesítés határidejét nem írta elõ. A fenti határidõk nem

vonatkoznak a „sürgõs” (S) iratokra, amelyeket soron kívül, de legkésõbb három munkanapon belül kell elintézni.

(4) A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidõre történõ elintézéséért, illetõleg

annak elmulasztásáért felelõs személy megállapítható legyen.

(5) Ha az intézkedés elõzményei magából az ügyiratból nem állapíthatók meg, azokról írásbeli összefoglalót kell készíteni

és azt az ügyirathoz kell csatolni. Az ügy érdemi elintézésével összefüggõ – közvetlen munkakapcsolat keretében

létrejött – megállapodásokat, ha azokról jegyzõkönyv vagy feljegyzés nem készült, ugyanígy kell rögzíteni.

(6) Amennyiben az intézkedés olyan vezetõi utasítás alapján készült, amellyel az ügyintézõ vagy az ügyirat láttamozója

nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével az ügyiraton fel lehet tüntetni. Ha kétséges, hogy

valamely ügy elintézése melyik egység feladatkörébe tartozik, a fõigazgató jelöli ki az ügy elintézéséért felelõs

szervezeti egységet.

(7) Meghatározott területeken és munkakörökben dolgozók távmunkás rendszerben is végezhetik a munkaköri leírás

szerinti munkájukat.

7. A postabontás és kiszignálás rendje

28. § Az ügyiratkezelés, a postabontás és kiszignálás pontos rendjét az Iratkezelési szabályzat tartalmazza.

8. A kiadmányozási jog gyakorlása

29. § (1) Az intézkedéstervezetek az arra jogosult vezetõ aláírásával (kiadmányozásával) válnak intézeti intézkedésekké.

A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést megelõzõ intézkedés kiadásának, illetõleg az érdemi döntés

meghozatalának és az ügyirat irattárba helyezésének jogát.

(2) A fõigazgató kizárólagos aláírási joggal rendelkezik az alábbi címzetteknek szóló levelek, iratok esetén:

a) miniszterek,

b) országgyûlési képviselõk és bizottságok,

c) államtitkárok, fõosztályvezetõk,

d) az Intézet teljes mûködését átfogó jelentések, összefoglaló értékelések,

e) az Intézet mûködését szabályozó utasítások és rendelkezések.

(3) Az MPA feladatokhoz kapcsolódó meghatározott aláírási jogköröket a támogatási és bevalláskezelési fõigazgató-

helyettes gyakorolja átruházott hatáskörben.

9. A bélyegzõk használata

30. § (1) Az Intézet tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása során keletkezõ iratok hitelesítéséhez az NSZFI által

kibocsátott csillaggal vagy számmal megkülönböztetett bélyegzõket kell használni. A csillaggal vagy számmal jelölt

bélyegzõkkel hitelesített iratoknak meg kell felelniük a más jogszabályokban rögzített formai elõírásoknak.

(2) A bélyegzõk használatának részletes szabályait a Bélyegzõhasználati szabályzat tartalmazza.

10. Az Intézmény irányításának eszközei és szabályai

31. § (1) Az NSZFI egészének mûködését érintõ kérdésekben a fõigazgató utasítások kiadásával rendelkezhet. Az utasításokat

körlevél formájában a szervezeti egységek vezetõinek címezve adják ki.
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(2) A fõigazgató adja ki az intézeti szabályzatokat és eljárásrendeket, melyekkel biztosítható a költségvetési szervekre

vonatkozó jogszabályi elõírásokban foglaltak megvalósulása.

(3) Az Intézet egészét érintõ kérdésekben a tájékoztatás fóruma az összmunkatársi értekezlet, más kérdésekben a vezetõi

és a szervezeti egységek értekezletei, körlevelek vagy szakmai anyagok köröztetése, weblapon történõ megjelenítés.

11. Az SZMSZ módosításának rendje

32. § Az Intézet alapfeladataiban, mûködési körülményeiben beálló lényeges változás esetén az SZMSZ és az alapító okirat

módosítása szükséges. Az SZMSZ módosítását a fõigazgató köteles az alapító okirat módosításának hatálybalépésétõl

számított 60 napon belül elkészíteni, és a nemzetgazdasági miniszternek jóváhagyás céljából bemutatni.

12. Az Intézet képviselete

33. § (1) Az NSZFI képviseletét az Intézet hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben, egy személyben a fõigazgató látja el.

Képviseletét esetenként átruházhatja fõigazgató-helyettesekre, illetve a szervezeti egységek vezetõire.

(2) Az NSZFI munkatársai írásos felhatalmazás alapján képviselhetik az Intézetet.

(3) Az Intézet képviseletében a fõigazgató, az egyes igazgatóságok szakterületének a képviseletében a fõigazgató-

helyettesek tehetnek nyilatkozatot a sajtónak és a médiának.

(4) A fõigazgató távolléte esetén – amennyiben másként nem rendelkezik – az Intézet képviseleti jogát az aláírási

jogosultsággal együtt a szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettes látja el.

(5) Az NSZFI gazdasági ügyeiben a képviseletet az Intézet gazdasági fõigazgató-helyettese látja el.

13. A kötelezettségvállalás rendje

34. § Az Intézet kötelezettségvállalási rendjét a Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési és utalványozási szabályzat tartalmazza.

14. Képviselet bíróságok és más hatóságok elõtt

35. § Az Intézet jogi képviseletét bíróságok és más hatóságok elõtt az arra felhatalmazott jogi képviselõ (jogtanácsos, jogi

elõadó, meghatalmazott ügyvéd) a fõigazgató által kijelölt szakmai vezetõvel együttesen látja el.

V. fejezet

AZ INTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGEI

I. A FÕIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1. Titkárság

36. § (1) A fõigazgatói Titkárság elsõdleges feladata az fõigazgatói és a fõigazgató-helyettesi feladatok adminisztratív és

technikai feltételeinek zavartalan biztosítása.

(2) Ennek keretében:

a) a felsõvezetõi felügyeleti funkció hatékony ellátásának támogatása, információáramlás szervezése, „follow up”

menedzsment,

b) a fõigazgató szakmai, társadalmi szereplésének szervezése és hatékony támogatása,

c) célszerû és elõírásszerû felsõvezetõi adat- dokumentum és iratkezelés biztosítása,

d) „eredményes” munkakapcsolat kialakítása a különféle szakmai szervezetekkel,

e) a fõigazgató által tartandó belsõ értekezletek elõkészítése és lebonyolítása,
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f) a fõigazgatói titkárság iratkezelési és irattárazás rendjének kialakítása és a nyilvántartás vezetése,

g) a fõigazgató levelezéséhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása,

h) az Intézet tevékenységi és érdekkörét érintõ szakmai szövetségekkel, kamarákkal való kapcsolattartás, közös

szakmai programok szervezése, elõkészítése és lebonyolítása,

i) az Intézet tevékenységi és érdekkörét érintõ kiemelt bel- és külföldi szervezetekkel kötött együttmûködések

nyilvántartása,

j) a fõigazgató és a fõigazgató-helyettesek által meghatározott programok szervezése, szervezési koordináció

megvalósítása intézeti szinten.

2. Belsõ ellenõrzési osztály

37. § (1) A belsõ ellenõrzés jogszabályi hátterét, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.

rendelet és a fõigazgató által jóváhagyott belsõ ellenõrzési kézikönyv írja elõ. Az Intézet fõigazgatója felelõs a belsõ

ellenõr(ök) funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáért, és ezt a felelõsséget másra nem

ruházhatja át. A belsõ ellenõrzési egység tevékenységét a fõigazgatónak közvetlenül alárendelve végzi. Az ellenõrzési

tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. Az egység vezetõjét a nemzetgazdasági

miniszter az Intézet fõigazgatójának javaslatára nevezi ki és menti fel.

(2) A belsõ ellenõrzés feladatai:

a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének,

mûködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek mûködésének gazdaságosságát,

hatékonyságát és eredményességét,

c) vizsgálni a rendelkezésére álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az

elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. Ennek keretében ellenõrzi és értékeli:

ca) a szaktevékenység ellátásának hatékonyságát, fejlesztésének tervszerûségét és gazdaságosságát, a mûködés

és gazdálkodás szervezettségét,

cb) a munkaerõ foglalkoztatottságának, a tárgyi eszközök optimális kihasználásának, fenntartásának és

fejlesztésének ellenõrzésével a rendelkezésre álló erõforrások hatékony felhasználását,

cc) a jogszabályok és más általános érvényû rendelkezések, belsõ szabályzatok és utasítások megtartását, a

bizonylati és okmányfegyelem meglétét, az intézeti tulajdon védelmét, annak szervezettségét, rendjét és

hatékonyságát,

cd) a költségvetési beszámoló, az elõzõ évi pénzmaradvány és eredményelszámolás megalapozottságát,

ce) az alap- és vállalkozási tevékenység ellátását és annak módját,

cf) a nemzetközi szerzõdések, támogatások felhasználását, nyilvántartását.

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket

készíteni az Intézet fõigazgatója számára az Intézet mûködése eredményességének növelése, valamint a

folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési, és a belsõ ellenõrzési rendszerek javítása,

továbbfejlesztése érdekében,

e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése

érdekében,

f) nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

3. FAT titkárság

38. § (1) Közremûködõ hatóságként látja el a Felnõttképzési Akkreditáló Testület hatáskörébe tartozó akkreditációs ügyek

elbírálásának elõkészítését, titkársági feladatait, nyilvántartást vezet az akkreditált intézményekrõl és programokról,

tanúsítványt ad ki, ellenõrzést végez a Felnõttképzési törvény 13. § alapján.

(2) Ennek keretében:

a) támogatja a FAT testületi munkájával kapcsolatos ügyintézési, elõkészítési és szervezési feladatok végrehajtását,

b) bonyolítja az akkreditációs rendszer kiépítésével, mûködtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos szakértõi

pályázatokat,
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c) segíti a felnõttképzési intézmények intézmény- és programakkreditációjával kapcsolatos testületi feladatok

végrehajtását,

d) kapcsolatot tart a FAT elnökével és tagjaival és a MAB-bal,

e) az akkreditációs rendszer kiépülését követõen segíti a mûködési tapasztalatok szervezett gyûjtését és értékelését.

4. Szerkesztõség és kiadói osztály

39. § (1) A Szerkesztõség és kiadói osztály a szakmai képzés fejlesztését segítõ kiadói tevékenységet végez, pedagógiai

folyóiratokat és egyéb kiadványokat ad ki és azokat terjeszti.

(2) Ennek keretében:

a) a Szakoktatás, a Szakképzési Szemle és a Felnõttképzés címû folyóiratok megjelentetésével tudományos, szakmai,

oktatáspolitikai, nemzetközi információk közreadásával gondoskodik a szakmai közvélemény tájékoztatásáról,

b) gondoskodik arról, hogy a folyóiratok minél több oktatási intézményhez, illetve képzéssel foglalkozó és a

képzésben érdekelt szervezethez eljussanak,

c) biztosítja, hogy a folyóiratok a szakmai képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, ismereteket tartalmazzák, és

folyamatosan közöljék a kapcsolódó jogszabályokat, valamint a szakképzéssel kapcsolatos pályázatokat,

d) a Magyar Szakképzési Társasággal közösen megjelenteti a Szakképzési Szemle címû periodikát, mely elsõsorban

olyan elméleti publikációkat közöl, amelyek az aktuális, a szakmai képzéssel kapcsolatos fejlesztésekhez,

reformokhoz nyújthatnak segítséget,

e) kitekintést ad – a hazai kutatásokon, kísérleteken túl – a külföldi oktatási rendszerekbe, a csúcstechnológiák

oktatásában elért eredményekbe, módszerekbe,

f) felügyeli az Intézet multimédiás laboratóriumának mûködését,

g) kapcsolatot tart a szakmai sajtó képviselõivel.

5. Minõségirányítási vezetõ

40. § A fõigazgató közvetlen irányítása mellett biztosítja az Intézet minõségirányítási rendszerének mûködtetését és

fejlesztését, támogatja a szervezetfejlesztési folyamatokat a szervezet mûködésének és hatékonyságának növelése

érdekében, valamint az Intézet belsõ szabályozó rendszerének a mindenkor hatályos jogszabályok és belsõ

szabályozók elõírásainak megfelelõ kialakítását. Indokolt esetben szabályozómódosítási folyamatot kezdeményez, és

ellátja az ilyen projektek irányítását, valamint gondoskodik a belsõ szabályzatok nyilvántartásáról és közzétételérõl.

6. Humánpolitikai osztály

41. § (1) A Humánpolitikai osztály teljeskörûen ellátja az Intézet emberierõforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatait.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlóját segíti tanácsadással, döntés-elõkészítéssel a kormánytisztviselõkkel kapcsolatos

humánpolitikai kérdésekben.

(3) Ennek keretében:

a) kidolgozza az Intézet humánpolitikai stratégiáját,

b) munkaerõ-gazdálkodást folytat,

c) a kormány-tisztviselõi jogviszony létesítésével kapcsolatos pályázatok lebonyolítása, hirdetések kezelése,

d) belépéssel, kilépéssel kapcsolatos adminisztráció, egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálatra beutalás,

nyilvántartás,

e) kormány-tisztviselõi besorolás, kinevezés, kinevezésmódosítás elkészítése,

f) a szabadságok megállapítása,

g) kormány-tisztviselõi jogviszony megszûnésekor a felmentések elkészítése, a végkielégítések megállapítása,

h) a kormány-tisztviselõk személyügyi anyagának nyilvántartása, tárolása,

i) adatszolgáltatás a szociális és jóléti juttatások tervezéséhez, kifizetéséhez,

j) fizetési osztály, fokozat változása miatti átsorolások, valamint a béremelés elõkészítése, a kormánytisztviselõk

értesítésének elkészítése,
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k) a jubileumi jutalom jogosultságának elbírálása, a kormánytisztviselõ értesítése,

l) a kormánytisztviselõk tanulmányi szerzõdésével kapcsolatos ügyintézés,

m) létszám havonkénti kimutatásának készítése,

n) adatszolgáltatás a létszámról a költségvetés tervezéséhez, és a beszámoló elkészítéséhez,

o) KSH statisztikai jelentések készítése az üres álláshelyekrõl,

p) teljesítményértékelések és minõsítések elõírásszerû lebonyolítása,

q) kapcsolattartás az Intézetben mûködõ érdekképviseletekkel.

II. A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI FÕIGAZGATÓ-HELYETTES
KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1. Külkapcsolati fõosztály

42. § (1) Az Európai Unió tagországainak szakképzési és felnõttképzési intézményeivel és szervezeteivel történõ

együttmûködést fejleszt és együttmûködik a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi stratégiai célkitûzéseivel

összhangban a külföldi intézetekkel, szervezetekkel és testületekkel, az Európai Unión kívüli országokkal a szakképzés

és felnõttképzés tekintetében, intézeti képviseletet biztosít a hazai és a nemzetközi rendezvényeken, valamint a

kiállításokon.

(2) Együttmûködik a szakképzés területén a határon túli magyarok szervezeteivel.

(3) Mûködési jogkörében:

a) a CEDEFOP elvárásainak megfelelõen mûködteti a Nemzeti Referencia és Koordinálópontot és az Europass

bizonyítványkiegészítõ kitöltõ, kidolgozó és fordító rendszerét,

b) az Europass bizonyítványkiegészítõk rendszerének tekintetében együttmûködik a Nemzeti Europass Központtal

és részt vesz az európai szintû munkacsoport munkájában,

c) gyûjti a nemzetközi szakmai képzési módszereket és átadja azokat az érintett szervezeti egységeknek a hatékony

eljárások, módszerek adaptálásának, továbbfejlesztésének és elterjesztésének céljából,

d) elõsegíti a nemzetközi tapasztalatok, eljárásmódok hazai adaptálását és az európai uniós programok hazai

szakképzésbe történõ integrálását,

e) koordinálja a hazai szakképzés bilaterális kapcsolatait,

f) hazai intézményekkel együttmûködve bekapcsolódik a Európai Oktatásfejlesztési Központ (CEDEFOP) munkájába

és hálózatába,

g) lefordítja és lefordíttatja a programok megfelelõ megvalósításához szükséges dokumentumokat,

h) külön megbízások alapján nemzetközi projektekben együttmûködik, koordinál és megvalósítja azt, továbbá

nemzetközi tanácskozásokon, konferenciákon részt vesz, illetve szervezi azokat és megvalósítja a nemzetközi

programokat,

i) gondoskodik a külföldi delegációk fogadásáról, a programok lebonyolításáról,

j) gondoskodik az intézeti munkatársak utazásainak elõkészítésérõl és elõsegíti ezen munkatársak szakmai

felkészítését, valamint gondoskodik az utazások során összegyûjtött szakmai anyagok nyilvántartásáról és a

központi könyvtárban történõ elhelyezésérõl,

k) gondoskodik az Intézet nemzetközi kapcsolatainak kialakításáról és gondozza az Intézet külföldi kapcsolatait.

l) az Intézetben mûködõ Magyar Observatory alatt többek között ellátja a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatási

feladatokat,

m) ellátja a REFERNET hazai adatbázis-hálózattal kapcsolatos dokumentációs, terjesztõ, gyûjtõ, kutató, valamint az

ezekkel összefüggõ egyéb tevékenységeket,

n) részt vesz a CEDEFOP TT-NET hálózatának munkájában, közremûködik a CEDEFOP keretében megvalósuló

szakképzési tanulmányutak hazai szervezésében,

o) közremûködik a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács munkáját segítõ szakképzéssel és felsõoktatással

kapcsolatos hazai és nemzetközi elemzések és felmérések elvégzésében.
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2. Fejlesztési fõosztály

43. § (1) A Fejlesztési fõosztály végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését,

(2) a szakmastruktúra folyamatos fejlesztése keretében a szakképesítésért felelõs miniszterek javaslatai alapján

kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét, elõkészíti jóváhagyásra, majd kiadásra, figyelemmel kíséri

megvalósítását, és javaslatot tesz módosítására, illetve korszerûsítésére, összeállítja és nyilvánosságra hozza az

országos modultérképet,

(3) ellátja a szakképzés és felnõttképzés tartalmának folyamatos fejlesztését. Ennek keretében:

a) a szakképesítések tekintetében kidolgozza, kiadásra elõkészíti és gondozza a szakmai és vizsgáztatási

követelményeket,

b) kidolgoztatja, kiadásra elõkészíti és gondozza a szakképesítések és a szakmai tantárgyak központi programjait

(tanterveit),

c) a felnõttképzésre vonatkozó szakmai dokumentációkat dolgoz ki és gondoskodik azok folyamatos fejlesztésérõl,

d) kidolgoztatja a hátrányos és fogyatékkal élõk képzésének tanügyi és képzési dokumentumait,

e) kezdeményezi a központi fejlesztéseket,

f) mûködteti a fejlesztést támogató belsõ rendszert.

(4) összehasonlítja a hazai és a nemzetközi képesítési követelményeket, kidolgozza az európai követelményekhez

illeszkedõ szakképesítések egyenértékûségének feltételrendszerét, valamint a hazai és nemzetközi képesítések

összehangolását,

(5) ellátja a felnõttképzéssel kapcsolatos fejlesztési feladatokat, különös tekintettel a formális, a non-formális és az

informális tanulás módszereire és eszközeire,

(6) gondoskodik a hátrányos helyzetû fiatalok és felnõttek – köztük fogyatékossággal élõ személyek – szakképzõ

programjaihoz kapcsolódó speciális taneszközök és módszerek kifejlesztésérõl,

(7) közremûködik a szakiskolai és szakközépiskolai szakképesítés megszerzését elõkészítõ szakasz kerettanterveinek

elkészítésében,

(8) közremûködik a nemzetiségi nyelven folyó szakképzés oktatási dokumentumainak gondozásában.

3. Uniós programok fõosztálya

44. § (1) A fõosztály felelõs a TÁMOP 2.2.1 projekt végrehajtására vonatkozó támogatási szerzõdés megvalósításáért a

szerzõdés mellékletét képezõ Részletes Programterv, valamint a Projektirányítási Kézikönyv elõírásainak megfelelõen,

(2) közremûködik az európai uniós források felhasználásával megvalósított projektek eredményeinek fenntartásában és a

kapcsolódó éves adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében,

(3) igény szerint végzi a következõ szakasz tervezését.

4. Tankönyvfejlesztési fõosztály

45. § (1) Ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács titkársági feladatait,

(2) a szakképzés és felnõttképzés tartalmának folyamatos fejlesztése keretében kidolgoztatja, kiadásra elõkészíti és

gondozza a szakképesítések és a szakmai tantárgyak tankönyveit, tanulmányi segédleteit és az egyéb szakképzési

dokumentumokat, kiadványokat,

(3) irányítja a tankönyvraktár tevékenységét,

(4) az Intézet vállalkozási tevékenységének keretein belül a gazdasági fõigazgató-helyettessel történõ elõzetes

egyeztetés után kiadja és forgalmazza a szakmai tankönyveket,

(5) elkészíti az aktuális tanév tankönyvjegyzékét,

(6) közremûködik az árkorlát meghatározásában,

(7) mûködteti és fejleszti a Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltató Rendszert (SzTTR),

(8) ellátja a tankönyvek szakmai minõsítésével kapcsolatos feladatokat,

(9) a tankönyvminõsítés hatósági feladatait elõkészíti a minisztérium számára.
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5. Tanácsadási és koordinációs fõosztály

46. § (1) A fõosztály szakmai segítséget nyújt a pedagógusok, andragógusok és a szakképzést, felnõttképzést folytató

intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz, újító törekvések megvalósításához.

(2) Támogatja a regionális, valamint a helyi fejlesztéseket a szakképzés és felnõttképzés tekintetében.

(3) Vizsgálja, elemzi és értékeli a szakképzést folytató intézményekben szervezett szakmai képzés eredményességét,

valamint közremûködik a szakképzés területén alkalmazható minõségfejlesztési modellek és rendszerek bevezetésében.

(4) Gyûjti a hazai és a nemzetközi szakmai képzési módszereket, gondoskodik a hatékony eljárások, módszerek

kidolgozásáról, adaptálásáról, továbbfejlesztésérõl és elterjesztésérõl.

(5) Ellátja a szakképzéssel és felnõttképzéssel kapcsolatos elemzési és értékelési feladatokat, különös tekintettel a

formális, a non-formális és az informális tanulás módszereire és eszközeire, valamint a tanév eleji felmérésekre.

(6) Ellátja meghatározott területen az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatokat,

különösen a versenyfeladatok kidolgozását és kezelését.

(7) Gondoskodik a felnõttképzéshez és szakképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokról, így különösen a pályaorientációról

és tanácsadásról.

(8) Végzi a miniszter által elrendelt a szakképzés egészére kiterjedõen – az érintett szakképesítésért felelõs miniszter

véleményének kikérésével – az országos és a térségi szakmai vizsgaellenõrzést, a pedagógiai-szakmai méréseket, az

átvilágításokat, az értékeléseket és az elemzéseket.

(9) Segíti a döntés-elõkészítõ munkát.

(10) A regisztrációt követõen központi nyilvántartást vezet a térségi integrált szakképzõ központokról.

(11) Felügyeli a támogatási szerzõdések megvalósítását.

(12) Intézeti szinten koordinálja a tanácsadással összefüggõ szakmai feladatokat.

(13) Közremûködik jogszabályok véleményezésében.

(14) Feldolgozza a vizsgaelnöki jelentéseket.

(15) Terjeszti és segíti a tudásszintmérés és bemeneti kompetenciamérés eszközeit és módszerét.

(16) Meghatározott területeken vizsgaellenõrzést végez.

(17) Végzi a bizonyítványok ekvivalenciájával kapcsolatos hatósági feladatokat.

III. A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSI FÕIGAZGATÓ-HELYETTES
KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1. Informatikai és tájékoztatási fõosztály

47. § (1) Az Informatikai és tákoztatási fõosztály informatikai feladatainak körében:

a) gondoskodik az Intézet informatikai rendszerének biztonságos mûködésérõl,

b) meghatározott idõközönként biztonsági ellenõrzést végeztet,

c) felügyeli az intézet szoftverfejlesztési feladatait,

d) harmonizálja az adatbázisokat,

e) biztosítja az Intézet telephelyei közötti informatikai hálózat, a szerverek, a személyi számítógépek és a hozzájuk

csatlakozó egyéb informatikai eszközök üzemszerû mûködését,

f) biztosítja a szervereken futó alkalmazások biztonságos mûködtetését,

g) gondoskodik a szervereken tárolt adatok és az intézeti adatbázisok megfelelõ biztonsági mentésérõl,

h) nyilvántartja és folyamatosan fejleszti az intézet szoftver- és hardvereszközeit,

i) biztosítja az elektronikus levelezõrendszer mûködését,

j) kidolgozza az intézet közép- és hosszú távú informatikai stratégiáját.

(2) Az iratkezelési rendszer keretében:

a) gondoskodik a postai, elektronikus és egyéb úton beérkezõ levelek, dokumentumok kezelésérõl,

b) biztosítja az elektronikus ügyiratkezelõ rendszer mûködését,

c) gondoskodik a kimenõ anyagok kezelésérõl,

d) mûködteti az Intézet irattárait.

(3) Információs és tájékoztatási szolgálatot mûködtet, melynek keretében:

a) gondoskodik az Intézet honlapjának és az intranetoldalainak naprakészen tartásáról és folyamatos fejlesztésérõl,
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b) tájékoztatást nyújt a honlapok külsõ használóinak,

c) kapcsolatot biztosít más hazai és nemzetközi szak- és felnõttképzési informatikai rendszerekkel.

2. Szak- és felnõttképzési könyvtári fõosztály

48. § Mûködteti az intézeti könyvtárat, melynek keretében:

a) gondoskodik a szakképzéshez és felnõttképzéshez tartozó hazai és nemzetközi szakirodalom állományának

folyamatos fejlesztésérõl,

b) biztosítja a könyvtári állomány nyilvántartását, megõrzését és védelmét,

c) gondoskodik az olvasók és érdeklõdõk tájékoztatásáról,

d) jogszabály-szolgáltatást biztosít az Intézet munkatársai számára.

3. Vizsgaszervezési és törzslap-nyilvántartási fõosztály

49. § (1) A Vizsgaszervezési és törzslap-nyilvántartási fõosztály keretein belül mûködõ Vizsgaszervezési osztály a

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot mûködtet,

országosan ellátva a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, módszerbeli, szervezési és koordinálási feladatokat.

(2) Vállalkozási tevékenység keretében a nem a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

vonatkozásában is szakmai vizsgát szervezhet.

(3) Mûködteti valamennyi országos vizsgaközpont számára a szakmai vizsga ügyviteli szoftverét.

(4) Módszertani segítséget nyújt más vizsgaközpontok számára.

50. § (1) A Vizsgaszervezési és törzslap-nyilvántartási fõosztály keretein belül mûködõ Törzslap-nyilvántartási osztály

gondoskodik az iskolarendszeren kívüli, valamint az iskolai rendszerû képzés szakmai vizsgáiról beküldött törzslapok

ellenõrzésérõl és szükség szerinti javíttatásáról.

(2) Háromhavonta tájékoztatást küld az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek a beérkezett törzslapokkal

összefüggõ szakmai vizsgák jogszabály által elõírt adatairól.

(3) Gondoskodik a törzslapok 50 évre szóló biztonságos tárolásáról.

(4) Egyedi kérésre bizonyítvány másodlatot állít ki.

4. Vizsgadokumentációs fõosztály

51. § (1) A Vizsgadokumentációs fõosztály keretein belül mûködõ Tételkészítési osztály gondoskodik az OKJ-szakképesítések

kifutó központi írásbeli vizsgatételek és a felmenõ rendszerben bevezetendõ vizsgatevékenységek

vizsgadokumentumainak jogszabályok szerinti kidolgozásáról és jóváhagyatásáról.

(2) Gondoskodik a Nemzetgazdasági Minisztérium nem iskolai rendszerû szakképesítések vizsgadokumentumainak

jogszabályok szerinti kidolgozásáról és jóváhagyatásáról.

(3) Az Intézet vállalkozói tevékenysége keretében gondoskodik az iskolarendszeren kívüli szakképzést lezáró szakmai

vizsgatételek kidolgozásáról és jóváhagyatásáról, megbízás esetén a nem nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe

tartozó szakképesítések vonatkozásában is.

(4) Mûködteti a mérés és értékeléshez készült elemi feladatokból álló országos feladatbankot.

52. § (1) A Vizsgadokumentációs fõosztály keretein belül mûködõ Expediálási osztály gondoskodik a jóváhagyott

vizsgadokumentok expediálásáról,

(2) ellátja az országos szakmai tanulmányi versenyek tételeinek expediálását,
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5. Képzési, képzésszervezési- és vizsganyilvántartási fõosztály

53. § (1) A fõosztály keretein belül mûködõ Képzés és vizsga-nyilvántartási osztály gyûjti és elemzi a külön jogszabályban

meghatározott felnõttképzési statisztikai adatokat (OSAP).

(2) Mûködteti a pályakövetési rendszert.

(3) Mûködteti az oktatási intézmények számára az EU elveivel összehangolt minõségbiztosítási keretrendszert.

(4) A szakmai vizsgák országos adatait tartalmazó, jogszabályban meghatározott központi nyilvántartást vezet és ezen

adatbázis alapján az egyes szaktárcák felé adatszolgáltatási tevékenységet végez.

(5) A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában ellátja a szakmai vizsgaelnöki

kijelöléssel kapcsolatos, szakmai, technikai és adminisztrációs feladatokat.

(6) Feldolgozza, és tájékoztatást készít a jogszabályban foglaltak szerint az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató

képzõk nyilvántartásáról.

54. § (1) A Képzési, képzésszervezési és vizsga-nyilvántartási fõosztály keretein belül mûködõ Képzési és képzésszervezési

osztály gondoskodik a szakképzéshez és a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások – így különösen az elõzetes

tudásszintfelmérés, valamint a munka világával kapcsolatos tulajdonságok – fejlesztéséhez szükséges tananyagokról,

a szakemberek felkészítésérõl.

(2) Szervezi a pedagógusok, andragógusok és oktatási intézményvezetõk szakmai továbbképzését.

(3) Gondoskodik a hátrányos helyzetû fiatalok és felnõttek – köztük fogyatékossággal élõ személyek – szakképzõ

programjaihoz kapcsolódó szaktanárok módszertani továbbképzésérõl.

(4) Közremûködik a hátrányos helyzet leküzdését segítõ, tovább rehabilitációs képzési programok kidolgozásában.

(5) Cégszolgálati központot mûködtet.

(6) Gondoskodik az uniós projekt fejlesztési eredményeinek akkreditációjáról.

(7) Szervezi a szakképzés vizsgaelnökeinek és szakértõinek felkészítését.

(8) Szakképzési konferenciákat szervez.

(9) Az Intézet vállalkozási tevékenysége körében lebonyolítja a nem pedagógus-továbbképzési céllal szervezett

tanfolyamokat.

IV. A TÁMOGATÁSI ÉS BEVALLÁSKEZELÉSI FÕIGAZGATÓ-HELYETTES
KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT MÛKÖDÕ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1. MPA pénzügyi, számviteli és elszámoltatási fõosztály

55. § (1) A fõosztály keretein belül mûködõ MPA pénzügyi és számviteli osztály elvégzi a képzési alaprésszel összefüggésben

keletkezõ utalványok és belsõ bizonylatok adatainak fõkönyvi könyvelését, elkészíti a havi beszámolókat, a

negyedéves és éves mérlegbeszámolókat,

(2) Az MPA kezeléséért felelõs szervezettel kötött együttmûködési megállapodás alapján elvégzi az alaprész forrásainak

felhasználásához szükséges idõszakonkénti pénzeszköz-igénylési feladatokat.

(3) Vezeti a képzési alaprész pénzügyi bonyolításával összefüggõ analitikus nyilvántartásokat és kötelezettségvállalásokat.

(4) Elkészíti az alaprészt érintõ utalásokat és intézkedik azok teljesítésére vonatkozóan.

(5) Vezeti a függõ tételek nyilvántartását és folyamatosan elvégzi azok rendezését.

(6) Nyilvántartja és rendezi a követelésállományt.

(7) Kialakítja a gazdálkodás belsõ rendjét.

(8) Ellátja az alaprészbõl nyújtott támogatásokkal és visszaigénylésekkel kapcsolatos ellenjegyzési, érvényesítési és

utalványozási feladatokat.

(9) Beszámolókat készít, és adatszolgáltatásokat végez a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint külön jogszabályban

meghatározott központi közigazgatási szervek részére.

56. § (1) Az MPA pénzügyi, számviteli és elszámoltatási fõosztály keretein belül mûködõ Elszámoltatási és ellenõrzési osztály

feladata a vonatkozó jogszabályok alapján a hozzájárulásra kötelezettek által térségi integrált szakképzõ

központoknak (továbbiakban: TISZK), speciális szakiskoláknak, készségfejlesztõ speciális szakiskoláknak, felsõoktatási

intézményeknek közvetlenül átadott fejlesztési támogatások fogadásának és felhasználásának ellenõrzése.
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(2) Az osztály feladata a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget gyakorlati képzés szervezésével teljesítõk bevallásának

és a fõtevékenységként gyakorlati képzést végzõknek nyújtott támogatások ellenõrzése.

(3) Az osztály feladata az alaprész NEFMI és NGM kerete terhére pályázati úton és egyedi elõterjesztés alapján nyújtott

támogatások ellenõrzése, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj ellenõrzése, valamint külön jogszabály alapján egyes

felnõttképzési célú támogatások ellenõrzése, illetve a az alaprész jogelõdei által nyújtott támogatások felhasználásának

ellenõrzése.

(4) Az osztály az ellenõrzéseit a vonatkozó jogszabályok keretei között, a Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprészének

felügyeletéért felelõs miniszterek által jóváhagyott éves ellenõrzés terv alapján végzi.

(5) Ellenõrzéseit saját munkaerõvel, vagy közbeszerzési eljárás keretében megbízott külsõ szakértõkkel végzi.

(6) Az ellenõrzés eredményeként az ügy természetének megfelelõen megkeresi az eljárásra illetékes egyéb szerveket

(pl. adóhatóság, önkormányzat, rendõrség, ügyészség), illetve szükség esetén polgári, vagy büntetõ peres eljárást

kezdeményez.

(7) Az osztály feladatainak végrehajtása során kapcsolatot tart és együttmûködési megállapodás alapján együttmûködik

az adóhatósággal.

(8) Az osztály feladata a megszûnõ szakképzõ intézmények, illetve képzésüket szüneteltetõ szakképzõ intézmények

elszámoltatása.

2. Szakképzési és támogatási fõosztály

57. § (1) A Szakképzési és támogatási fõosztály osztály keretein belül a Szakképzési hozzájárulási osztály ellátja a gazdálkodó

szervezetek szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámoltatására történõ bejelentkezéseivel kapcsolatos feladatokat,

(2) ellenõrzi a hozzájárulásra kötelezettek szakképzési hozzájárulási kötelezettségére vonatkozó éves és negyedéves,

valamint havi bevallásait,

(3) teljesíti a jogszabályban meghatározott NAV felé teljesítendõ negyedévenkénti, illetõleg megkeresésre történõ

adatszolgáltatást,

(4) elvégzi a munkaügyi központok adatszolgáltatási kötelezettsége alapján az elszámolt saját munkavállaló képzési

költségeinek ellenõrzését.

58. § (1) A Szakképzési és támogatási fõosztály keretein belül mûködõ szak- és felnõttképzési támogatási osztály fõ feladata az

MPA képzési alaprészének felosztás elõtti, központi, az oktatásért felelõs miniszter rendelkezési jogkörébe esõ és

decentralizált keretébõl, valamint a szakképzéssel és felnõttképzéssel kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatokból

finanszírozott pályázatok elõkészítésével, lebonyolításával és elszámoltatásával kapcsolatos feladatok ellátása.

(2) Az osztály a pályázatokkal kapcsolatos feladatait a hatályos jogszabályok, valamint a vonatkozó egyéb kötelezõ

elõírások alapján látja el.

(3) Ellátja továbbá az ezzel kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat, folyamatosan ellenõrzi a feladatok

megvalósítását.

V. A GAZDASÁGI FÕIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT MÛKÖDÕ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

1. Pénzügyi és számviteli fõosztály

59. § (1) A Pénzügyi és számviteli fõosztály megszervezi, irányítja és ellenõrzi a költségvetés tervezésével, valamint az éves

költségvetési beszámoló elkészítésével kapcsolatos feladatokat,

a) gondoskodik az Intézet rendelkezésére álló költségvetési keretek és egyéb pénzforrások alapján a gazdálkodás

lebonyolításáról,

b) ellátja az elõirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatokat,

c) megszervezi, irányítja és ellenõrzi valamennyi pénzügyi és számviteli feladat ellátását,

d) összeállítja az éves költségvetést és beszámoló jelentést,

e) megszervezi a folyamatba épített ellenõrzési munkát, rendszeresen és érdemben ellenõrzi a dolgozók által

végzett feladatokat,
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f) biztosítja a szervezeti egységekkel való munkakapcsolat folyamatosságát,

g) tervezi, ellenõrzi és elemzi a költségvetési gazdálkodást.

(2) Közbeszerzési feladatai keretében ellátja az Intézet beszerzési eljárásaihoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokat:

a) elkészíti az éves közbeszerzési tervet,

b) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekrõl,

c) levezeti valamennyi intézeti közbeszerzési eljárást,

d) elkészíti a jogszabályok által elõírt beszámoló jelentéseket és más vonatkozású jelentéseket.

60. § A Pénzügyi és számviteli fõosztály keretein belül mûködõ Pénzügyi osztály elõkészíti, illetve közremûködik a

költségvetés és az intézményi költségvetési beszámolók pénzügyi jelentések elkészítésében:

a) végzi a bevételek és kötelezettségvállalások nyilvántartását,

b) ellátja az érvényesítési feladatokat,

c) biztosítja az utalványozott és érvényesített összegek folyósítását,

d) gondoskodik a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokról, a házipénztár szabályszerû mûködésérõl és

ellenõrzésérõl,

e) gondoskodik a szerzõdések nyilvántartásáról, majd azok teljesülését követõen a kifizetésekrõl,

f) gondoskodik a belföldi és külföldi kiküldetések, valamint az elszámolásra kiadott elõlegek elszámoltatásáról,

g) ellátja a jogszabályi elõírások szerinti nyilvántartások vezetését, a kapcsolódó bevallások elkészítését és a

befizetési kötelezettségek teljesítését.

61. § (1) A Pénzügyi és számviteli fõosztály keretein belül a Számviteli és illetményszámfejtési osztály ellátja a könyvvezetési és

beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat:

a) az Intézet számviteli feladatainak területén a számviteli rendszer fejlesztésével, korszerûsítésével gondoskodik a

beszámoló jelentés elkészítéséhez, valamint a vezetõi döntésekhez, a könyvelési feladatok ellátásához a

mindenkor érvényben lévõ beszámoló rendszert alátámasztó intézeti számlarend elkészítésérõl és a megbízható

adatszolgáltatásról,

b) biztosítja a számlarend alapján a részletezõ (analitikus) és fõkönyvi (szintetikus) nyilvántartások vezetését és

egyeztetéseinek elvégzését,

c) megszervezi, betartja és betartatja a könyveléshez szükséges bizonylati fegyelmet,

d) megszervezi és ellenõrzi a leltározási és selejtezési feladatokat.

(2) Illetmény-számfejtési feladatai keretében elkészíti a rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez szükséges

adatszolgáltatást és számfejtésre megküldi a Magyar Államkincstár részére, majd számfejtés után gondoskodik annak

ellenõrzésérõl és kifizetésérõl,

a) ellátja a nem rendszeres személyi juttatások számfejtését és kifizetését,

b) ellátja külsõ megbízottak és szakértõk díjazásának számfejtését és kifizetését ,

c) egyeztet és adatot szolgáltat a Pénzügyi osztály és a Számviteli osztály számára,

d) gondoskodik a kormánytisztviselõk szabadság-nyilvántartásának vezetésérõl,

e) ellátja a jogviszony megszûnésével kapcsolatos feladatokat,

f) a társadalombiztosítási ellátások kifizetéséhez szükséges adatszolgáltatásokat megküldi a Magyar Államkincstár

részére,

g) gondoskodik a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a személyi kifizetésekhez kapcsolódó nyilvántartások

vezetésérõl, a bevallások elkészítésérõl és a bevallott adók és járulékok megfizetésérõl.

2. Gondnokság

62. § Az osztály gondoskodik az Intézet létesítményeinek zavartalan mûködésérõl,

a) gondoskodik az Intézet vagyonának mûködtetésérõl, fenntartásáról, használatáról és hasznosításáról,

b) gondoskodik a vagyonkezelésében lévõ ingatlanok üzemeltetésérõl és karbantartásáról,

c) biztosítja az Intézet vagyonvédelmét,

d) kapcsolatot tart az Intézet által bérelt irodaház üzemeltetõjével,

e) megszervezi az épületek helyiségeiben a takarítást,

f) biztosítja az Intézet tulajdonában lévõ vagyon és eszközök védelmét,
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g) felügyeli az épületfenntartást, karbantartja és megõrzi a helyiségek és a bútorok állagát,

h) felügyeli a portaszolgálatot,

i) biztosítja a belépõkártyák kezelését és nyilvántartását,

j) technikailag lebonyolítja az intézeti szintû rendezvényeket,

k) megszervezi és ellátja az Intézet külsõ és belsõ kézbesítéseivel kapcsolatos feladatokat,

l) üzemelteti a telefonrendszert,

m) biztosítja gépkocsik üzemeltetését,

n) gondoskodik az irodagépek karbantartásáról,

o) felügyeli és üzemelteti a vagyonvédelmi rendszereket,

p) kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal,

q) az eszköz- és anyaggazdálkodás területén elkészíti a megrendeléseket, és beszállítás után gondoskodik ezek

szétosztásáról,

r) javaslatot tesz a használaton kívüli anyagok, eszközök hasznosítására és selejtezésére,

s) gondoskodik az intézeti bélyegzõk beszerzésérõl, elosztásáról, nyilvántartásáról, valamint azok szükség szerinti

visszavonásáról és selejtezésérõl,

t) biztosítja a dolgozók munka- és védõruhával való ellátását és nyilvántartását,

u) részt vesz a leltározás megszervezésében és lebonyolításában,

v) folyamatosan vezeti az anyagok és eszközök egyéni nyilvántartását,

w) végrehajtja a gazdasági fõigazgató-helyettes által meghatározott egyéb feladatokat.

VI. fejezet

KÖTELEZÕ JELLEGGEL ALKALMAZANDÓ SZABÁLYZATOK

63. § (1) Az Intézet mûködését meghatározó szabályzatok elkészítéséért és naprakészségéért az alábbiakban megjelölt felsõ

vezetõk felelõsek. A felelõsöknek gondoskodniuk kell arról, hogy szabályzatok az Intraneten és a könyvtárban is

elérhetõek legyenek.

(2) A fõigazgató:

a) Belsõ ellenõrzési kézikönyv.

b) Bélyegzõhasználati szabályzat.

c) Ellenõrzési nyomvonal szabályzat.

d) Kockázatkezelési szabályzat.

e) Közszolgálati szabályzat.

f) Szabálytalanságok kezelésének a rendje.

(3) Szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettes:

a) Adatvédelmi szabályzat.

b) Eljárási rend a szakmai vizsgatételek elkészítésérõl és expediálásáról.

c) Információbiztonsági szabályzat.

d) Iratkezelési szabályzat és irattári terv.

e) Speciális titokvédelemi szabályzat.

f) Szakmai vizsgák vizsgaelnökeinek kijelölési eljárásrendje.

g) Szakmai vizsgaelnöki pályázatok kezelésének eljárásrendje.

h) Tanulmányi versenyszabályzatok.

(4) Támogatási és bevalláskezelési fõigazgató-helyettes:

a) MPA képzési alaprész számlarend.

b) MPA képzési alaprész számviteli politika.

c) MPA képzési alaprész eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata.

d) MPA képzési alaprész eszközök és források értékelési szabályzata.

e) MPA képzési alaprész kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendje.

f) MPA képzési alaprész pénzkezelési szabályzat.

g) MPA képzési alaprész bizonylati szabályzat és album.
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(5) Gazdasági fõigazgató-helyettes:

a) Az NSZFI gazdálkodási ügyrendje.

b) Szabályzat a kormány-tisztviselõi lakáscélú munkáltatói támogatásról.

c) Eszközök és források értékelési szabályzata.

d) Gépjármû-üzemeltetési szabályzat.

e) Ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggõ eljárás rendje és költségtérítése.

f) Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési és utalványozási szabályzat.

g) Közbeszerzési szabályzat.

h) Leltárkészítési és leltározási szabályzat.

i) Munkavédelmi szabályzat.

j) Pénzkezelési szabályzat.

k) Számlarend.

l) Számviteli politika.

m) Tûzvédelmi szabályzat.
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2. függelék

Az Intézet szervezeti egységenként engedélyezett létszámkerete

Szervezeti egység neve Engedélyezett létszám

Fõigazgató 1

Titkárság 5

Belsõ ellenõrzési osztály 1

FAT Titkárság 4

Szerkesztõség és kiadói osztály 3

Minõségirányítási vezetõ 1

Humánpolitikai osztály 2

Kutatásszervezési és kutatási fõigazgató-helyettes 1

Szak- és felnõttképzési fejlesztési fõigazgató-helyettes 1

Külkapcsolati fõosztály 6,5

Fejlesztési fõosztály 20

Uniós programok fõosztálya –

Tankönyvfejlesztési fõosztály 4

Tanácsadási és koordinációs fõosztály 16

Szak- és felnõttképzési szolgáltatási fõigazgató-helyettes 1

Informatikai és tájékoztatási fõosztály 8

Szak- és felnõttképzési könyvtári fõosztály 4

Vizsgaszervezési és törzslap-nyilvántartási fõosztály

– Vizsgaszervezési osztály 4

– Törzslap-nyilvántartási osztály 7

Vizsgadokumentációs fõosztály 1

– Tételkészítési osztály 8

– Expediálási osztály 5

Képzési, képzésszervezési és vizsga-nyilvántartási fõosztály

– Képzés- és vizsga-nyilvántartási osztály 8

– Képzési és képzésszervezési osztály 7

Támogatási és bevalláskezelési fõigazgató-helyettes 2

MPA pénzügyi, számviteli és elszámoltatási fõosztály

– MPA pénzügyi és számviteli osztály 6

– Elszámoltatási és ellenõrzési osztály 7

Szakképzési és támogatási fõosztály

– Szakképzési hozzájárulási osztály 10

– Szak- és felnõttképzési támogatási osztály 13

Gazdasági fõigazgató-helyettes 2
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Szervezeti egység neve Engedélyezett létszám

Pénzügyi és számviteli fõosztály 3

– Pénzügyi osztály 8,5

– Számviteli és illetmény-számfejtési osztály 7

Gondnokság 6

Összesen: 183 fõ

3. függelék

A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre

Évente:

1. Fõigazgató.

2. A közbeszerzési eljárásban közremûködõ kormánytisztviselõk.

3. Fõigazgató-helyettesek.

Kétévente:

1. FAT-titkárságvezetõ.

2. Tankönyvfejlesztési fõosztályvezetõ.

3. Tanácsadási és koordinációs fõosztályvezetõ.

4. Belsõ ellenõrzési osztályvezetõ.

5. Költségvetési és egyéb pénzeszközök tekintetében javaslattételre jogosult, döntési jogosultsággal rendelkezõ

és ellenõrzést végzõ kormánytisztviselõk.

4. függelék

Szabálytalanságok kezelése

1. Célkitûzés

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 161. § alapján a költségvetési szervezet

vezetõje köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl, amely a Szervezeti és Mûködési

Szabályzat mellékletét kell hogy képezze.

E követelmény teljesülésének érdekében, egységes szerkezetben határozza meg az NSZFI által felügyelt és irányított

feladatok, projektek megvalósulása kapcsán esetlegesen elõforduló hibák, szabálytalanságok és csalások kezelésének

rendjét.

A szabályzat általános célja:

– Az NSZFI feladatainak alapjait képezõ jogszabályokban, szabályzatokban lefektetett elvek és elõírások sérülésének,

megszegésének megelõzése, megakadályozása,

– illetve ezek sérülése, megsértése esetén a megfelelõ állapot helyreállítása,

– a feltárt hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, szükség esetén a felelõsség megállapítása, valamint határozott

intézkedések kezdeményezése,
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– célja továbbá e faladatok és projektek keretein túlmutató, a vonatkozó jogszabályokat sértõ szabálytalanság, vagy

bûncselekmény feltárása esetén – a törvényes rend helyreállítása érdekében –, az ügyben illetékes magyar szerv(ek)

tájékoztatásának biztosítása.

A szabályozás konkrét céljai:

– A feltárt szabálytalanságok, visszaélések, eltérések és hibák dokumentálásának meghatározása,

– ezek elemzése és értékelése (a tapasztalatok leszûrése), melyek alapján meghatározhatók azok a szükséges

intézkedések, melyek alkalmazásával megelõzhetõk vagy kiküszöbölhetõk a további hasonló esetek,

– a szabálytalanságokkal, visszaélésekkel kapcsolatos információk jelentések formájában való továbbítása az SZMM

részére, tájékoztatás és a tapasztalatok szélesebb körû felhasználása érdekében.

2. Hivatkozások, vonatkozó jogszabályok

MSZ EN ISO 9001:2001 8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése

8.3. A nem megfelelõ termék kezelése

8.4. Az adatok elemzése

8.5.2. Helyesbítõ tevékenység

8.5.3. Megelõzõ tevékenység

Szervezeti és Mûködési Szabályzat 7. Kötelezõ jelleggel alkalmazandó szabályzatok

292/2009. (XII.30.) Korm. rendelet Az államháztartás mûködési rendjérõl (VIII. fejezet: Belsõ kontrollrendszer –
155. § A belsõ kontrollrendszer kialakítása és mûködtetése,
157. § Kockázatkezelés)

PM Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez

3. Felelõsségek

3.1. Fõigazgató

Felelõs az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ

ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a folyamatba épített

elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszer (FEUVE) bevezetéséért, az ellenõrzések felügyeletéért és hatékony

mûködtetéséért.

Ez utóbbi érdekében felelõs jelen szabályzat kiadásáért valamint a szabálytalanságfelelõs kijelöléséért.

3.2. Fõigazgató-helyettesek

A fõigazgató-helyettesek felelõssége az intézeti szintû célok érvényesítése és az ehhez kapcsolódó feladatok irányítási,

koordinációs és ellenõrzési tevékenységeinek ellátása.

A fõigazgató-helyettesek felelõssége a felügyeletük alá tartozó tevékenységek jogszerû mûködtetése, valamint a

feladatok végrehajtásának munkafolyamatba beépített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzése, értékelése a

szabálytalanságok határozott kezelése és a szükséges intézkedések meghozatala.

3.3. Szabálytalanságfelelõs

Az NSZFI fõigazgatója által kijelölt vezetõ beosztású munkatárs (személy), aki felelõs a szabálytalanságokkal

kapcsolatos bejelentések nyilvántartásáért, azok kivizsgálásáért, a szabálytalanság korrekciója és szankcionálása

érdekében szükséges intézkedések megtételének javasolásáért, a megtett intézkedések végrehajtásának nyomon

követéséért.
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Feladata továbbá a feltárt szabálytalanságok, a javasolt és/vagy megtett intézkedések negyedéves (vagy szükség

esetén azonnali) gyakorisággal történõ jelentése az NSZFI vezetése felé.

4. Meghatározások

FEUVE: Folyamatba épített Elõzetes és Utólagos Vezetõi Ellenõrzés.

Hiba: A folyamatban részt vevõ valamely felelõs (szereplõ) akaratlan, vagy szándékos cselekedete vagy mulasztása

következtében létrejövõ (a tényleges adatoknak, információnak, eljárásnak a megkövetelt illetõleg a referenciaként

meghatározott adatoktól, információtól), a mûködés elõírt vagy tervezett optimális rendjétõl való nem kívánt vagy

nem megengedett eltérést jelenti.

Szabálytalanság: A szabálytalanság a folyamatban részt vevõ valamely felelõs (szereplõ) – szándékos vagy akaratlan –

cselekedete vagy mulasztása következtében történõ jogszabályok, rendelkezések, elõírások megsértését jelenti, mely

a feladatok, projektek végrehajtását késlelteti, akadályozza, veszélyezteti ezek szakszerûségét, illetve jogtalan

kiadásokat okoz, sérti vagy sértheti az NSZFI (projekt) éves költségvetését.

Szabálytalanságnak nevezzük a korrigálható mulasztásokat, hiányosságokat, a fegyelmi, büntetõ-, szabálysértési,

illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményeket.

Nem szándékos szabálytalanságok:

– figyelmetlenségbõl elkövetett szabálytalanság

– nem megfelelõ módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó szabálytalanság,

– hanyag munkavégzésbõl, magatartásból származó szabálytalanság,

– határidõ elmulasztása miatti szabálytalanság.

Szándékosan elkövetett szabálytalanságok:

– félrevezetés,

– csalás,

– sikkasztás,

– megvesztegetés,

– szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés.

Félrevezetés, csalás: Aki jogtalan haszonszerzés céljából mást vagy másokat tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és

ezzel kárt okoz, csalást követ el [Btk., 318 § (1) bekezdés]. A csalás tehát olyan tudatos cselekvést vagy mulasztást jelent,

mely az NSZFI általános vagy projekt költségvetésébõl vagy pénzalap hûtlen kezeléséhez vagy jogtalan

visszatartásához vezet(het).

A csalás olyan szándékosan elkövetett szabálytalanság, melynek elkövetése jogtalan haszonszerzés vagy jogtalan

elõnyhöz juttatás érdekében történik, mely ütközhet a Btk. más törvényi tényállásába is (pl.: lopás, sikkasztás stb.).

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhetõ a csalás megvalósulása (különösen annak

tudatossági eleme) akkor feltételezett csalásról beszélünk.

A bûncselekmény bizonyítása, tényének megállapítása nem az NSZFI, hanem az illetékes szervek (nyomozó szervek,

bíróság stb.) feladata.

Jogosulatlan haszon, elõny szerzése (sikkasztás, megvesztegetés, szabálytalan kifizetés):

Aki a központi költségvetésbõl vagy az elkülönített állami pénzalapból jogszabály alapján, külföldi állam vagy

nemzetközi, vagy belföldi szervezet által céljelleggel nyújtott pénzügyi támogatást vagy más gazdasági elõnyt úgy

szerez meg, hogy evégett valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, avagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot

használ fel, elköveti a jogosulatlan gazdasági elõny szerzésének bûntettét.

A fenti bekezdés szerint bûntettet követ el, aki a céljelleggel nyújtott támogatást a jogcímétõl eltérõen használ fel,

vagy aki a pénzügyi alap felhasználásával kapcsolatban elõírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor

valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, illetõleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel. [Btk.,

288. § (1) bekezdés].

Téves átutalás: A bankszámlán terhelt olyan jogosulatlan kifizetés, mely a jogosult bankszámla számának, nevének,

vagy egyéb adatainak téves megadásából, illetve az átutalás esetleges dupla indításából, továbbá adminisztrációs

hiba miatti túlfizetésbõl adódhat.

Korrekció: Bármely szabálytalanság meghatározott eljárás keretében történõ orvoslása, kiigazítása.

Észlelés: Rendellenességre, szabálytalanságra utaló jel felfedezése bármely munkatárs által.
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5. Az eljárási folyamat leírása

5.1. Hiba, szabálytalanság, csalás egymáshoz való viszonya, egymástól való elkülönítése

5.1.1. Hiba

Az NSZFI-re vonatkozó jogszabályoktól, eljárásrendektõl, valamint a mûködésre vonatkozó, a különbözõ feladatok,

programok vagy projektek végrehajtásával összefüggõ belsõ szabályzatoktól, utasításoktól való nem kívánt, vagy nem

megengedett olyan eltérés, melynek közvetlen anyagi kihatása nincs, ugyanakkor a szabálytalanságnak még nem

minõsülõ hibának is lehet közvetett anyagi kihatása.

A hiba lehet lényeges, vagy lényegtelen hiba. A hiba minõsítésére (akár lényeges, akár lényegtelen) a hibát kimutató és

a hiba fennállását dokumentáló személy nem jogosult.

Az „A” mellékletben megadott személy jogosult.

Az Intézet gazdasági területére vonatkozó lényeges hiba és a nem lényeges hiba, illetve a rendkívüli esemény

fogalmát, valamint azok mérlegtételek szerinti küszöbértékét a számviteli politika tartalmazza.

Lényegtelen, további intézkedést nem igénylõ hiba lehet:

– Egy nem határidõhöz kötött levél téves címre történõ eljuttatása, ha még lehetõség van a jogszabályi határidõn

belüli továbbításra.

– Eljárásrendi határidõk túl lépése, a jogszabályi határidõkön belül.

– Az eljárásrendben az értékelési jelentés elkészítésére meghatározott határidõ 1-2 napos túllépése.

Lényeges hiba lehet, mely további intézkedést igényel.

– Nem megfelelõ hatásköri szabályok miatt, hatáskörön túlnyúló feladat elvégzése.

– A feladatok, programok vagy projektek végrehajtásával kapcsolatos információk téves, vagy késõi közlése,

adatainak elmulasztott vagy téves rögzítése, melyeknek közvetett anyagi kihatásai lehetnek.

– Egy feladat késõi elvégzése, az adatok késõbbi feldolgozása.

– Egy jelentésen belül eltérõ információk azonos témában.

– Téves, hibás feladat-, program- vagy projektdokumentum-készítés, -kiadás, feladatigazolás.

5.1.2. Szabálytalanság

Olyan hiba, melynek közvetlen anyagi kihatása van, és valamely gazdasági szereplõ cselekedete, vagy mulasztása

következtében a vonatkozó eljárások, jogszabályok, illetve az érvényes szerzõdés megsértését jelenti. Közvetlen

anyagi kihatása van a hibának, ha ténylegesen anyagi (pénzben is kifejezhetõ) kárt okozott, vagy ha az anyagi jellegû

veszteség lehetõsége nem zárható ki, azaz a hibák által okozott (okozható) kár számszerûsíthetõ.

Számszerûsíthetõ a kár különösen akkor, ha a hiba az NSZFI-nél vagy a vele kapcsolatban álló partnereknél bevételek

csökkenését vagy elvesztését, illetve felesleges (többlet) vagy jogtalan kiadást eredményez, vagy sérti ezen

szervezetek általános költségvetését vagy az általuk kezelt bármely egyéb költségvetést.

Fontos megjegyezni, hogy szabálytalanságot el lehet követni szándékosan, de mindenféle szándékosság nélkül is.

Szabálytalanságot okozhat a figyelmetlenség, hanyagság, mulasztás, a szabályok betartásának elmulasztása, vagy

azok figyelmetlen, pontatlan alkalmazása (pl. a kedvezményezett közbeszerzési kötelezettség alá tartozó

beszerzéseinek körére, közbeszerzés nélkül történõ szerzõdése).

5.2. A szabálytalanságok megelõzése

5.2.1. A szabálytalanságok megelõzése érdekében mûködtetett FEUVE-rendszer

A szabálytalanságok megelõzése érdekében az NSZFI – mint költségvetési szervezet –, a folyamatokba épített elõzetes

és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszert mûködtet. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a következõkre:

– folyamatai legyenek megfelelõen szabályozva és a folyamatos megfelelés érdekében, ezek a szabályzatok legyenek

rendszeresen átvizsgálva,
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– szervezetei az érvényes szabályzatok vagy hatályos jogszabályok szerint mûködjenek, végezzék munkájukat, s ez a

mûködés vagy a feladatok végrehajtása, folyamatosan ellenõrzött legyen,

– szabálytalanság észlelése esetén haladéktalan intézkedést vár el a szabálytalanság

o megszüntetésére,

o a szabálytalanság helyesbítésére, korrigálására.

5.2.2. A szabályozottság biztosítása

A szabályozottság biztosítása a szervezet vezetõjének feladata. A szervezet vezetõjének kell gondoskodnia arról, hogy

a szervezet valamennyi kötelezõ, illetve a mûködést egyébként segítõ belsõ szabályozás a rendelkezésre álljon.

A szabályozottság biztosítása nemcsak a szabályzatok rendelkezésre állását jelenti, hanem azt is, hogy a szabályok

mindig naprakészek, igazodnak a jogszabályokhoz, illetve a belsõ szervezeti elvárásokhoz, tartalmukban segítséget

nyújtanak a szervezet feladatainak ellátásához, végsõ soron a szervezet céljainak eléréséhez, megvalósításához.

5.3. A szabálytalanságok kezelési rendje

5.3.1. A szabálytalanságok kezelésnek fogalma

A szabálytalanságok kezelése nem más mint:

– az eljárásrend kialakítása,

– a szükséges intézkedések meghozatala,

– az intézkedések hatásának nyomon követése,

– a szabálytalanságok, az intézkedések és ezek eredményeinek dokumentálása (nyilvántartása), mely közvetlenül a

szervezet vezetõjének a feladata.

5.3.2. Felelõsségi szabályok

A szabálytalanságok kezelési feladatainak ellátásába a fõigazgató más személyeket is bevonhat, esetileg

meghatározva a résztvevõk körét és ellátandó feladatait.

5.3.3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja

A megelõzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a FEUVE-rendszerbe olyan

elemeket kell beépíteni, hogy az elõzetes, a folyamatos, valamint az utólagos vezetõi ellenõrzés eszközével a

szabálytalanság elõfordulása, illetve ismételt felmerülése kivédhetõ legyen.

A FEUVE-rendszerben az ellenõrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a független belsõ ellenõrzés érintett

területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a mulasztások, hiányosságok, helytelen cselekmények

tényére, okaira, körülményeire, illetve a felelõsökre.

A FEUVE-rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belsõ ellenõrzési tapasztalatokat úgy kell hasznosítani,

hogy az adott területre meghatározott részletes szabályozással, a szabályozás megismertetésével, betartatásával,

illetve a közvetlen felelõsök meghatározásával az újabb szabálytalanságok kivédhetõek legyenek.

5.3.4. Általános elvek

A fõigazgatónak (aki egyben felelõs a FEUVE-rendszer kialakításáért) gondoskodnia kell arról, hogy az elsõ szintû

pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelõségének és hatékonyságának vizsgálatával és értékelésével a

szabálytalanságokat elkerüljék.
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A FEUVE-rendszer kielégítõ mûködését biztosítani kell a szervezet minden tevékenysége vonatkozásában. A szervezet

azon tevékenységeire, mûködési folyamataira, ahol a szabálytalanságok elõfordulásának kockázata magas, külön

figyelmet kell szentelni.

A FEUVE-rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan feladatokat határoz meg, amelyek végrehajtásával a

szabálytalanságok kiküszöbölhetõk, illetve az okozott kár mértéke korlátozható.

5.3.5. A szabálytalanságok kezelési rendjébe tartozó feladatok

A szabálytalanságok kezelési rendjébe az alábbi feladatok ellátása tartozik:

– a szabálytalanságok észlelése,

– intézkedések, eljárások meghatározása,

– intézkedések, eljárások nyomon követése,

– -a szabálytalanságok és a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása.

5.3.5.1. A szabálytalanságok észlelése

A szabálytalanságok észlelése több módon is történhet. Ilyen észlelési pontok, helyzetek lehetnek:

A FEUVE-rendszerben történõ észlelés, ahol a konkrét észlelõ lehet

– az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatokban, illetve

– a szervezet különbözõ szintû vezetõje,

– belsõ ellenõrzési rendszer,

– külsõ ellenõrzõ szervezet.

A dolgozó által észlelt szabálytalanság esetén követendõ eljárás:

Ha a szervezet valamely – nem vezetõ beosztású – dolgozója észleli a szabálytalanságot, akkor a szabálytalanság

észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége keletkezik.

Tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie:

– értesítenie kell a közvetlen felettesét,

– ha a közvetlen felettese is érintett a szabálytalanságban, akkor a hatáskörileg illetékes fõigazgató-helyettest, vagy

végsõ esetben a felügyeleti szervet kell értesítenie.

A dolgozó által értesített személynek (vezetõnek) meg kell vizsgálnia az észlelés tartalmát, s ha az észlelt

szabálytalanságot tényleges szabálytalanságnak tartja és illetékes a megszüntetõ intézkedések meghozatalában, a

hatáskörileg illetékes fõigazgató-helyettes tájékoztatása mellett, haladéktalanul meg kell kezdenie a szabálytalanság

felszámolását célzó intézkedéseket.

Amennyiben a dolgozó szabálytalanságot észlel, és azt kötelezõ módon jelenti, az intézkedésbõl nem származhat sem

anyagi, sem erkölcsi hátránya.

Amennyiben a szabálytalanságot elkövetett dolgozó, vagy vezetõ a vizsgálati eljárás során folyamatosan

együttmûködõen vesz részt, azt a jogkövetkezmények meghatározásánál pozitív módon kell figyelembe venni.

Vezetõi szintén észlelt szabálytalanságok esetén követendõ eljárás:

Amennyiben a szabálytalanságot vezetõi szinten észlelik, az érintett vezetõnek haladéktalanul meg kell kezdenie a

szabálytalanság kivizsgálását, azonnali intézkedést kell hoznia a szabálytalanság megszüntetésére és szükség esetén

meg kell indítania az eljárást a felelõsség megállapítására.

A belsõ ellenõrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén követendõ eljárás:

Ha a belsõ ellenõrzés a szervezetnél szabálytalanságot tapasztal, akkor a vonatkozó jogszabály – azaz a többször

módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet – szerint kell eljárni. A szervezet vezetõjének gondoskodnia kell a

szabálytalanságok megszüntetését célzó intézkedések megtervezésérõl és ezek végrehajtásáról.

A külsõ ellenõrzõ szervezet által észlelt szabálytalanságok esetén követendõ eljárás:

A külsõ ellenõrzõ szervezet által tapasztalt szabálytalanságokat a külsõ ellenõrzõ szervezetnek az általa készített

ellenõrzési jelentésben kell dokumentálnia. Az ellenõrzési jelentés alapján a szervnek szintén intézkedési tervet kell

kidolgoznia, majd pedig végrehajtania.

A külsõ ellenõrzõ szervezetnek joga van arra, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban saját maga indítsa meg az

eljárást, illetve, hogy a felügyeleti szervnél kezdeményezze egyes eljárások megindítását.
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5.3.5.2. Intézkedések, eljárások meghatározása

A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve a szabálytalanságok orvoslása, a hibák kijavítása, a hiányosságok

pótlása mind-mind intézkedést, illetve valamilyen eljárást tesz szükségessé.

Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért elsõsorban a szervezet vezetõje tartozik felelõsséggel,

aki e felelõsségét megoszthatja más területek vezetõivel.

Az intézkedések alapvetõen két csoportra oszthatók:

a) külsõ szervezet bevonását indokló intézkedések (pl.: feljelentés büntetõügyben, szabálysértési ügyben stb.),

b) szervezeten belül megoldható intézkedések.

A szervezeten belül megoldható intézkedések azok, amelyek nem zárulnak le egyszerûen, hanem tényleges,

többrétegû feladatellátást indokolnak.

A szervezeten belüli intézkedések sora a következõ:

tényállás tisztázása (ez történhet akár fegyelmi ügy keretében is)

– a tényállás megállapítása alapot adhat további vizsgálatok megindítására és elvégzésére,

– a tényállás teljes tisztázása és az esetleges további vizsgálatok eredményeképpen a szükséges válaszintézkedések

meghatározása

a válaszintézkedések határának, hatékonyságának áttekintése, majd

a megfelelõ intézkedés megtétele.

A Melléklet tartalmazza az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok fõbb rendelkezéseit.

5.3.5.3. Intézkedések, eljárások nyomon követése

A fõigazgató feladata az intézkedések elrendelése, valamint azok megtétele. Az adott intézkedést azonban nem

elegendõ elrendelni és a megtételérõl gondoskodni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az elrendelt feladatok

végrehajtását, az egyes eljárások helyzetét.

Kiemelt feladat az, hogy az észlelt, feltárt szabálytalanságok ismételt elõfordulási lehetõségét kiküszöböljék, azaz

felderítsék azokat a körülményeket, helyzeteket, amelyek hasonló szabálytalanságok elõfordulását lehetõvé teszik.

Az ilyen helyzetek kiküszöbölésére a folyamatba épített elõzetes és utólagos ellenõrzés rendszerében kiemelt

hangsúlyt kell fektetni.

Indokolt esetben a fõigazgató elrendelheti a feltárt szabálytalansággal kapcsolatos belsõ ellenõrzés végrehajtását is,

melynek tapasztalatait közvetlenül felhasználja a FEUVE-rendszer fejlesztése során.

5.3.5.4. Nyilvántartási feladatok

A fõigazgatónak a szabálytalanságok kezelése során az alábbi nyilvántartási feladatai vannak:

– a szabálytalanságok észlelésével, a szabálytalanságokkal kapcsolatos tényállás tisztázásával, illetve a

szabálytalansággal kapcsolatban keletkezett iratokról naprakész nyilvántartást kell vezetni,

– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratokat az egyéb iratoktól elkülönített rendszerben külön iktatni

kell,

– nyilván kell tartani a szabálytalanságok kezelése érdekében elrendelt, illetve megtett intézkedéseket, valamint az

intézkedésekhez kapcsolódó határidõket,

– indokolt esetben figyelembe kell venni más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is [pl.: a 233/2003. (XII.16.) Korm.

rendelet].

5.4. A nagyobb kockázatot rejtõ feladatok, folyamatok során jelentkezõ potenciális
vagy valós szabálytalanságok megelõzése és kezelése:

Az NSZFI szervezeteinél elõforduló nagyobb kockázatot rejtõ feladatok a következõk:

– kísérletek, kutatások szervezése és megvalósítása,

– szakmastruktúra folyamatos fejlesztése,
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– országos modultérkép összeállítása,

– szakmai és vizsgáztatási követelmények gondozása és kiadásra elõkészítése,

– szakképesítések központi és szakképzési programjainak kidolgozása,

– tankönyvek és tanulmányi segédletetek kidolgoztatása,

– tankönyvvé nyilvánítás elõkészítése,

– tankönyvjegyzék és a tankönyvi adatbázis folyamatos frissítése,

– hátrányos és fogyatékkal élõk képzéséhez tanügyi és képzési dokumentumok készíttetése,

– felnõttképzési statisztikai adatok gyûjtése és elemzése,

– szakmai vizsgák országos adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetése,

– külföldi partnerekkel közös kutatások, fejlesztések, tapasztalatcserék szervezése,

– külföldi szakmai utak, tanulmányutak szervezése,

– Európai uniós – Leonardo da Vinci-programok szervezése és koordinálása,

– Europass-bizonyítvány-kiegészítõk tartalmi fejlesztése és a bizonyítványok kiadása,

– Europass-bizonyítvány-kiegészítõk weblapjának mûködtetése,

– nemzetközi szakmunkásversenyekre felkészülés,

– tanártovábbképzés, oktatási intézményvezetõk szakmai továbbképzése és konferenciák szervezése,

– szakmai tanulmányi versenyek szervezése,

– szakképzést folytató intézmények, a képzõk, intézményfenntartók, döntéshozók munkájának segítése tanácsadás

útján,

– hagyományos és a modulrendszerû vizsgákhoz szakmai írásbeli és szóbeli vizsgatételek, készítése és expediálása,

– szakmai vizsgákhoz elnöki kijelölés,

– TISZK-regisztráció,

– külföldi bizonyítványok elismertetése,

– Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprész kezelése,

– Munkaerõ-piaci Alapból származó pénzforrások felhasználásának ellenõrzése,

– gazdálkodószervezetek esetében a szakképzési hozzájárulás részbeni adóigazgatása, nyilvántartása, beszedése,

ellenõrzése,

– MPA képzési alaprész decentralizált és központi keretébõl finanszírozott pályázatok elõkészítése, lebonyolításával

összefüggõ tevékenységek,

– adatbázisok mûködtetése,

– kiadványok elõkészítése és megjelentetése,

– FAT mûködtetése,

– közbeszerzések bonyolítása,

– külsõ szakértõk alkalmazása,

– informatikai rendszer mûködtetése.

5.4.1. A tervezési folyamatok szabálytalanságainak kezelésének eljárásrendje

a) megelõzési feladatok

1. A korábbi évek tapasztalati alapján – a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe véve – meg kell keresni a

különösen kényes területeket (elsõsorban olyan területek, ahol nagyobb mennyiségû mozgás van).

2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegû kiadások teljesítésével járó területek (pl.: fejlesztések, beruházások,

rendszeres intézmény finanszírozások stb.) fokozott ellenõrzési rendjének meghatározásáról.

3. Biztosítani kell egyes – az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a megváltozott szabályozások miatt megnõtt

jelentõségû – területek fokozott ellenõrzését, a szabályosság kontrollálását.

4. Figyelembe kell venni a külsõ ellenõrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a tervezési tevékenységre is.

b) észlelés:

A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie.

c) intézkedések, eljárás meghatározása:

1. Ha a szabálytalanság központi támogatással kapcsolatos, és a szervezet számára jelentõs anyagi kárt okozott,

fegyelmi eljárást kell indítani.

2. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzõkönyvet kell felvenni.
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3. Vizsgálni kell a belsõ szabályok és a szabálytalanság elõfordulása közötti kapcsolatot, azaz, hogy a belsõ

szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a tévedést, szabálytalanságot – mivel a tervezési folyamat

szabálytalanságai ritkán feltételeznek szándékos szabálytalanságot.

d) intézkedések, eljárások nyomon követése:

1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra bekerültek-e a területre

vonatkozó elõírások.

2. Ellenõrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a jövõben az adott szabálytalanság

ismételt elõfordulását.

e) nyilvántartás

A szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos dokumentumot iktatni kell.

5.4.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetõségét rejtõ folyamatok,
tevékenységek szabálytalanságainak kezelése

a) megelõzés

1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belsõ rendet, politikát (pl. a kötelezettségvállalási, utalványozási,

vagy pénzkezelési szabályok és szabályzatok, melyek az illegális pénzügyi cselekmények megelõzését célozzák.

2. Gondoskodni kell arról, hogy a szervezet dolgozói számára ismert eljárásrend legyen arra az esetre, ha illegális

pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Tisztában kell lenniük az ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati

szabályaival.

3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények elõfordulási típusairól, területeirõl, feladathoz, intézményhez,

esetleg személyhez köthetõségérõl.

b) észlelés

A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie.

c) intézkedések, eljárások meghatározása

1. Gondoskodni kell a szükséges felelõsségre vonásról, indokolt esetben a feljelentések megtételérõl.

2. Kisebb összegû illegális pénzügyi cselekménynél, különösen ha az nem szándékosan történt, törekedni kell arra,

hogy a cselekmény pénzügyi követelményei orvoslásra kerüljenek. (Ennek legcélszerûbb eszköze a kártérítésre

kötelezés.)

d) intézkedések, eljárások nyomon követése

1. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak ellenõrzésére, hogy a hozott intézkedések valóban végrehajtásra kerültek-e.

2. A szervezet hatáskörén kívül esõ ügyeknél, eljárásoknál is figyelemmel kell kísérni a történéseket.

e) nyilvántartás

Az általános szabályok szerint történik.

Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylõ területeit, folyamatait az alábbi ismérvek alapján kell

meghatározni:

– az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési fõösszeghez viszonyított nagyságrendjét

kell vizsgálni (azt a százalékot, melytõl a terület jelentõs tételnek számít, a szervezet a vizsgálat során írásban

rögzíti)

– az adott terület ellenõrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, azaz annak

ellenõrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást az érintettek megismerték-e, a

szabályok betartását a tevékenység során ellenõrzik-e, utólag mikor történik ellenõrzés, illetve, hogy a területet

érintette-e a független belsõ, illetve külsõ ellenõrzési tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlõ, mely az

ellenõrzés szempontjából a legkevésbé lefedett.

A fenti szempontok együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek a legnagyobb figyelmet

igénylik.
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5.4.3. A szervezet belsõ eljárási rendjei átvizsgálása során nagy kockázatot jelentõ feladatnak,
folyamatnak minõsített területek szabálytalanságainak kezelése:

a) megelõzés:

– rendszeresen át kell tekinteni a szervezet belsõ eljárásrendjét, különös tekintettel a belsõ szabályozottságra, és

az ott szabályozott folyamatokra,

– vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés esetén meg kell keresni az

okokat, és a szabályosság követelményének megfelelõen gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a

betartatás ellenõrzésérõl.

A többi eljárási elem megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal.

5.4.4. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtõ feladatnak,
folyamatnak minõsített területek szabálytalanságainak megelõzése, illetve kezelése:

a) megelõzés:

– a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való teljes végigkísérése történik

meg.

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.:

– dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése,

– a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre,

– a beruházások pénzügyi lebonyolítása stb.

A dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követésekor a tényleges ellenõrzési feladatok például a

következõk lehetnek:

– a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,

– a beszerzés kezdeményezésének ellenõrzése, áttekintése jogosság, célszerûség szempontjából,

– a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:

o a megrendelõ jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,

o megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az ellenjegyzése,

o az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,

o gazdaságosság elvét szem elõtt tartották-e,

– a megrendelés nyilvántartásának ellenõrzése (megfelelõ, átlátható rendszerben történik-e),

– a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése,

– a készlet jellegû termékek beérkezést követõ nyilvántartásba vételének, tárolásának vizsgálata,

– a pénzügyi teljesítés elõtt az érvényesítõi feladatok ellátásának teljes ellenõrzése, a feladat valamennyi

mozzanatára kiterjedõen,

– a pénzügyi teljesítés elõtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának áttekintése,

– az utalvány ellenjegyzésének ellenõrzése,

– a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,

– a pénzügyi teljesítést követõ számviteli folyamatok nyomon követése.

A szabálytalanságok további kezelése megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban felmerülõ szabálytalanságok kezelésének rendjét indokolt esetben külön,

írásban lehet meghatározni.

5.5. A szervezetek vezetõinek értékelési feladatai a szabálytalanságok megakadályozása érdekében

A szervezetek vezetõi a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy alkalommal értékelik a

hatáskörükbe tartozó területek egyes mûködési folyamatait. Az értékelési feladatok ellátásába más személyeket,

például a folyamatgazdákat is bevonhatják.

Az értékelés során legalább a következõket kell áttekinteni:

– a szervnél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a FEUVE-tevékenység,
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– a FEUVE-rendszer fejlesztés, javítása megfelelõ ütemben történik-e, kellõ rugalmassággal válaszol-e a feltárt

szabálytalanságok kezelésére,

– az ellenõrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer még nem került kialakításra,

– a FEUVE-rendszerhez kapcsolódóan megfelelõek-e a kialakított ellenõrzési nyomvonalak,

– a FEUVE-szabályzata elkészült-e, annak betartására kellõ figyelmet fordítanak-e.

A költségvetési szervezet vezetõje a FEUVE-tevékenységet köteles értékelni a független belsõ ellenõr, valamint a külsõ

ellenõri szervezet megállapításai alapján is.

Melléklet:

Az egyes eljárásokra vonatkozó jogszabályok
A büntetõ, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályok

1. A büntetõeljárás megindítása:

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bûncselekmény az a szándékosan

vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a

társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

(a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak

kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetõeljárást megindítani.

A Be. 171. § (2) bekezdése elõírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bûncselekményt

feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni.

2. Szabálysértési eljárás:

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdés szerint szabálysértés az a jogellenes tevékenységben

vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet

szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetõit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.

A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy

szabálysértési eljárás feljelentés, illetõleg a szabálysértési hatóság részérõl eljáró személy észlelése vagy tudomása

alapján indulhat meg.

3. Kártérítési eljárás:

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki

másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el,

ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

A Ptk. 348. § (1) bekezdése alapján ha az alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt

okoz, jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a károsulttal szemben a munkáltató felelõs.

A Ptk. 349. § (1) bekezdése értelmében az államigazgatási jogkörben okozott kárért a felelõsséget csak akkor lehet

megállapítani, ha a kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható, illetõleg a károsult a kár elhárítására alkalmas rendes

jogorvoslati lehetõségeket igénybe vette.

A kártérítés iránti per megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései az irányadók.

A felelõsség megállapításának tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), valamint a kormánytisztviselõk

jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) megfelelõ rendelkezései.

4. Fegyelmi eljárás:

Fegyelmi eljárás, illetve felelõsség tekintetében az Mt., illetve a Ktv. megfelelõ rendelkezései az irányadók.
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A nemzetgazdasági miniszter

k ö z l e m é n y e

a bérgarancia támogatás 2012. évi maximális mértékérõl

A Központi Statisztikai Hivatalnak a Hivatalos Értesítõ 2011. évi 13. számában megjelent közleménye alapján a Bérgarancia

alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

a) 7. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelõzõ második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset ötszörösének

megfelelõ összeg a 2012. évben 1 013 000 forint;

b) 7. § (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelõzõ második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset kétszeresének

megfelelõ összeg a 2012. évben 405 200 forint.

Budapest, 2011. november 30.

Dr. Matolcsy György s. k.,
miniszter

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
k ö z l e m é n y e

a Munkavédelmi Biztottság ügyrendjérõl

A Munkavédelmi Bizottság ügyrendje

A Munkavédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ellátja a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Mvt.) 78. §-a értelmében az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos érdekegyeztetést,

a munkavállalók és a munkáltatók érdek-képviseleti szervezeteibõl, valamint a Kormány képviselõibõl áll és a maga által elfogadott

ügyrend (a továbbiakban: Ügyrend) szerint mûködik.

A Bizottság tagjai

1. § (1) A Bizottság a kormányzati, a munkavállalói és a munkáltatói tárgyalócsoportokból áll.

(2) A kormányzati tárgyalócsoport tagja:

a) az egészségügyért felelõs miniszter,

b) a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter,

c) a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter,

d) a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter,

e) a bányászati ügyekért felelõs miniszter,

f) az agrárpolitikáért felelõs miniszter,

g) az iparügyekért felelõs miniszter,

h) a bányafelügyelet vezetõje,

i) a központi munkavédelmi hatóság vezetõje és helyettese,

j) az egészségügyi államigazgatási szerv vezetõje,

k) a központi egészségbiztosítási szerv vezetõje,

l) a napirend szerint érintett állami szerv vezetõje,

illetve állásfoglalási joggal felruházott képviselõje.

(3) A munkavállalói és munkaadói tárgyalócsoport tagjainak kell tekinteni az Országos Részvételt Megállapító Bizottság által

kiállított hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ munkavállalói és munkáltatói szervezeteket.
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(4) A munkavállalói és munkáltatói tárgyalócsoportban (a továbbiakban együtt: társadalmi tárgyalócsoportok), minden

érdek-képviseleti szervezet egy-egy tagot delegálhat, kivéve a társadalmi tárgyalócsoportonkénti egy-egy ügyvivõt adó

érdek-képviseleti szervezetet, amely az ügyvivõn felül még további egy-egy tag delegálására jogosult.

(5) A társadalmi tárgyalócsoportba tagot illetve ügyvivõt delegáló érdek-képviseleti szervezet a delegált tag illetve ügyvivõ

megbízólevelét a Bizottság Titkárságának (a továbbiakban: Titkárság) köteles átadni. Amennyiben a tag vagy ügyvivõ delegálására

év közben kerül sor, abban az esetben köteles a megbízólevelét legkésõbb a Bizottság ülését megelõzõen 15 nappal átadni a

Titkárság részére. A tag megbízása – a delegáló érdek-képviseleti szervezet által írásban kezdeményezett – visszavonásig érvényes.

(6) A tag megbízólevele tartalmazza

a) a tárgyalócsoport nevét;

b) a delegáló érdek-képviseleti szervezet megnevezését és képviselõje nevét;

c) a tag nevét és értesítési címét;

d) a tagot delegáló érdek-képviseleti szervezet képviselõjének cégszerû aláírását;

e) a tag aláírását;

f) a megbízólevél kitöltésének helyét és idejét.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakon túl, az ügyvivõ megbízólevele, vagy annak melléklete tartalmazza a tárgyalócsoport

ügyvivõként történõ képviseletére a tárgyaló csoport tagjai által történõ egyértelmû felhatalmazást is.

2. § A Bizottság az Mvt. 79. §-ának figyelembevételével:

a) jogosult megtárgyalni és elõzetesen véleményezni a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb elõírások,

intézkedések tervezeteit a beszámolókat, jelentéseket és az idõszakos programokat azzal, hogy egyhangú állásfoglalását

vagy a tárgyaló csoportok eltérõ véleményét az elõterjesztéseken fel kell tüntetni;

b) részt vesz a nemzeti munkavédelmi politikának, valamint az annak végrehajtását szolgáló éves intézkedési és

ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában;

c) ajánlásokat fogad el a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottakat meghaladó, vagy nem szabályozott

követelményekrõl;

d) megtárgyalja és állást foglal, illetve ajánlást alakít ki a tárgyalócsoportok által elõterjesztett munkavédelmi kérdésekrõl;

e) javaslatot tesz a munkavédelmi hatóság által kiszabott pénzbírságok pályázat útján történõ felhasználására, továbbá a

munkavédelmi hatóságon keresztül javaslatot tesz a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszternek a pályázati támogatások

odaítélésére;

f) megtárgyalja a munkavédelmi információs rendszer mûködtetésére vonatkozó intézkedéseket, ideértve az Mvt. 80. §

(2) bekezdés szerinti közcélú állami munkavédelmi információs rendszert (a továbbiakban: MIR) is, saját adataival,

megállapításaival szükség szerint segíti annak mûködését;

g) megtárgyalja a munkavédelmi információs és tanácsadó szolgálatot fenntartó szervek éves beszámolóját a MIR

mûködésének tapasztalatairól, továbbá saját adataival, megállapításaival szükség szerint segíti a MIR mûködését;

h) megtárgyalja a munkavédelmi elõírások végrehajtásának elõsegítése érdekében a szükséges intézkedéseket;

i) szükség szerint együttmûködik a külön jogszabály szerinti ágazati párbeszéd bizottságaival;

j) munkájáról a közvéleményt tájékoztatja;

k) megállapítja és elfogadja ügyrendjét;

l) elfogadja munkatervét.

A Bizottság általános mûködési rendje

3. § (1) A Bizottság összehívását bármelyik tárgyalócsoport kezdeményezheti. A 2. § a), b), d, e) és g) pontjainak tekintetében a

kormányzati tárgyalócsoportnak a Bizottság összehívását kezdeményeznie kell.

(2) Amennyiben a Bizottság összehívását valamelyik társadalmi tárgyalócsoport kezdeményezi, a Bizottságot a

kezdeményezésnek a Titkárság tudomására jutásától számított 30 napon belül össze kell hívni.

(3) Az ülés napirendjére bármelyik tárgyalócsoport javaslatot tehet, valamint elõterjesztést nyújthat be. Nem akadálya valamely

kérdés napirendre tûzésének, ha egy tárgyalócsoport a kérdés megtárgyalásával kapcsolatban érdekeltségének hiányát jelenti be.

4. § (1) Az elõterjesztés, javaslat megtárgyalására csak az idõben – a soron következõ Bizottsági ülést legkésõbb tíz

(10) munkanappal megelõzõen – benyújtott elõterjesztés, javaslat, illetve (szóbeli tájékoztatás esetén) felkérés alapján kerülhet sor.
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(2) Amennyiben legalább két tárgyalócsoport kezdeményezi az elõterjesztést, javaslatot, abban az esetben azt kötelezõ

napirendre tûzni.

5. § (1) A társadalmi tárgyalócsoportok 1-1 fõ ügyvivõt választanak a tagjaik közül, akik összehangolják a tárgyalócsoportok

munkáját.

(2) A kormányzati tárgyalócsoport állandó ügyvivõje a központi munkavédelmi hatóság vezetõje és távollétében vagy

akadályoztatása esetén annak helyettese.

(3) Az ülésen a tárgyalócsoport nevében az ügyvivõ vagy a tárgyaló csoport által kijelölt tag nyilatkozik. A tárgyalócsoporton

belül kisebbségi véleményben maradt tag a Bizottság ülésén véleményét/javaslatát elmondhatja, ami bekerül az ülésrõl készült

emlékeztetõbe.

6. § (1) Az ülésen a tárgyalócsoportok tagjának akadályoztatása esetén az akadályozott tag képviseletében az az eseti

megbízólevelével rendelkezõ, a képviselt tag tagsági jogainak teljes körû gyakorlására feljogosított küldött vehet részt, aki

képviseleti jogosultságának igazolására megbízólevelét a Titkárságon legkésõbb az ülést megelõzõ munkanap végéig leadta.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített eseti megbízólevélnek tartalmaznia kell legalább:

a) a tárgyalócsoport nevét és ügyvivõjét;

b) a képviselni kívánt tagot delegáló érdek-képviseleti szervezet megnevezését és képviselõje nevét;

c) a képviseletre feljogosítani kívánt személy nevét és értesítési címét;

d) a képviselni kívánt tagot delegáló érdek-képviseleti szervezet képviselõjének cégszerû aláírását,

e) a képviseletre feljogosítani kívánt személy aláírását, valamint

f) a megbízólevél kitöltésének helyét és idejét.

(3) A Titkárság köteles a (2) bekezdésben rögzített megbízólevelet az üléssel kapcsolatban keletkezett dokumentumokhoz

csatolni és az ügyvivõket az ülés megnyitása elõtt a képviselet tényérõl tájékoztatni.

7. § (1) A Bizottság ülései nyilvánosak, az azokon szereplõ napirendek megvitatására bármelyik tárgyalócsoport, az ügyvivõ útján

szakértõi meghallgatást kezdeményezhet (eseti szakértõ).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a szakértõ általános meghatalmazás alapján folyamatosan is segítheti a

tárgyalócsoport munkáját (állandó szakértõ).

(3) Az eseti és az állandó szakértõk (a továbbiakban együtt: szakértõk) tanácskozási joggal részt vehetnek a Bizottság ülésén.

(4) A szakértõk szakértõi jogosultságát igazoló okmány Titkárságon történõ becsatolására a 6. § (1) bekezdésben foglaltakat

megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy az állandó szakértõ a jogosultságát évenként egy alkalommal, a tárgyévben elsõ

alkalommal tartott bizottsági ülést megelõzõen köteles igazolni.

8. § (1) Amennyiben valamely napirendi pont megtárgyalása meghívott jelenlétét igényli, a meghívást kezdeményezõ ügyvivõ

az ülés megtartása elõtt legalább 3 nappal jelzi a Titkárságnak, hogy melyik napirendi ponthoz kit hívnak meg.

(2) A meghívott ülésen való részvételére a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

9. § (1) A tárgyalócsoportok önállóak, belsõ ügyrendjüket az Ügyrendre tekintettel maguk határozzák meg.

(2) Az érdek-képviseleti szervezetek a Bizottság, illetve a tárgyalócsoportjuk munkájában való részvételrõl önállóan döntenek.

10. § (1) A Bizottság ülésvezetõi feladatait a tárgyalócsoportok ügyvivõi egymást felváltó sorrendben látják el.

(2) Az ülésvezetõ ügyvivõ jogosult az ülés megnyitására, levezetésére – ideértve különösen a határozatképesség megállapítását,

a napirendi pontonkénti tárgyalás levezetését, szavazás eredményének kihirdetését, valamint szünet elrendelését – és

berekesztésére.

(3) A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a társadalmi tárgyalócsoportok egyenként is határozatképesek, vagyis a

tagjaiknak több mint 50 %-a jelen van, ennek hiányában az ülés akkor is határozatképes, ha a jelenlévõ tag(ok) a társadalmi

tárgyalócsoport többségi álláspontjának képviseletére felhatalmazást kapott, illetve kaptak.
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11. § (1) Az ülés napirendi pontjaitól való eltérésre csak Bizottság tárgyalócsoportjainak az ülésen egybehangzóan kinyilvánított

konszenzusa alapján van lehetõség.

(2) Az üléseken az ügyvivõknek, a tagoknak és a szakértõknek történõ megjelenés költségeinek támogatására az ügyvivõk, a

tagok és a szakértõk vasúti menetjegyeit – a Titkársághoz benyújtva – a központi munkavédelmi hatóság vezetõje és helyettese, a

központi munkavédelmi hatóság nevére kiállított számla ellenében megtéríti.

A Bizottsági mûködés egyedi formái

12. § Az ügyvivõk eljárási kérdésekben háromoldalú külön egyeztetést tarthatnak.

13. § (1) A 2. § e) pont szerinti pályázati javaslat kialakítására a Bizottság a tárgyalócsoportok tagjai által delegált képviselõkbõl

álló munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport) hozhat létre.

(2) A munkacsoport álláspontjának kialakítására jelen Ügyrendnek a Bizottságra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen

alkalmazni azzal, hogy a megtárgyalt kérdést minden esetben a Bizottság plenáris ülése elé kell terjeszteni és ott részletesen meg

kell indokolni a munkacsoport támogató vagy elutasító álláspontját.

(3) A Bizottság a tárgyalócsoportok legalább két-két tagjának részvételével állandó vagy ideiglenes munkacsoportokat hozhat

létre:

(4) A munkacsoportok a napirendek által igényelt, továbbá az ügyvivõk egyhangú döntése alapján megállapított gyakorisággal

üléseznek.

(5) A munkacsoportok mûködésére a 4. § (2) bekezdésében, valamint a 6. és a 7. §-okban foglalt rendelkezéseket megfelelõen

alkalmazni kell.

A szavazás rendje

14. § (1) A Bizottság a véleményét, állásfoglalását, javaslatát vagy döntését a tárgyalócsoportok konszenzusa alapján alakítja ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § e), k) és l) pontjai, valamint a 12. § szerinti ügyvivõi egyeztetés tekintetében

meghozott döntéshez három „igen” szavazattal létrejött egyhangú konszenzus szükséges.

15. § (1) A tárgyalócsoportok tárgyalócsoportonként egy-egy szavazattal rendelkeznek.

(2) A szavazáskor a tárgyalócsoportok a következõ szavazatokat adhatják le:

a) mellette, ha a tárgyalócsoport a javaslatot elfogadja;

b) ellene, ha a tárgyalócsoport a javaslatot nem fogadja el;

c) tartózkodik, ha a tárgyalócsoport szavazati jogával nem kíván élni.

(3) A tárgyalócsoportok nevében a szavazatot az ügyvivõk, illetve – az 5. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megfelelõ

alkalmazásával – az általa kijelölt tag adja le.

16. § (1) A 15. § megfelelõ alkalmazásával a Bizottságban három azonos, vagy két azonos szavazat és egy tartózkodás esetén jön

létre konszenzus. Amennyiben valamely tárgyalócsoport érdekeltségének hiányát jelentette be valamely kérdés tárgyalását

illetõen, úgy kell tekinteni, mintha tartózkodott volna a szavazástól.

A Bizottság Titkárságának feladatai

17. § (1) Bizottság feladataival és mûködésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendõket a központi munkavédelmi

hatóság munkavédelmi jogalkotással kapcsolatos feladat és hatáskört gyakorló szervezeti egysége, mint Titkárság látja el.

(2) A Titkárságot a titkár képviseli.

18. § (1) A Titkárság az Ügyrendben meghatározott feladatait a Bizottság elnevezés cégszerû használatával látja el.

(2) A Titkárság a Bizottság mûködése során vagy azzal kapcsolatban keletkezett iratokat, dokumentumokat a „Munkavédelmi

Bizottság Titkársága” névre utaló bélyegzõlenyomattal látja el.
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19. § (1) A Titkárság feladata különösen:

a) az ülések megszervezése, összehívása, 10 munkanappal az ülés megkezdése elõtt;

b) a Bizottság és a 13. §-ban rögzített munkacsoportok üléseirõl emlékeztetõ készítése és a tárgyalócsoportok tagjai, továbbá

a szakértõk részére elektronikus formában történõ eljuttatása;

c) az állásfoglalások, elõterjesztések, döntések elõkészítése, egyes döntések végrehajtásának megszervezése;

d) a megbízólevelek ellenõrzése, a teljes jogú tagok nyilvántartásba vétele;

e) szükség szerint kapcsolattartás a külön jogszabály szerinti ágazati párbeszéd bizottság titkárságával.

(2) A Titkárság az (1) bekezdés a) pontjában rögzített feladatának ellátása során – figyelemmel a 4. § (2) bekezdésében foglaltakra

– gondoskodik a tárgyalócsoportok tagjai részére a meghívók megküldésérõl a Bizottság ülésére.

20. § (1) A Bizottság üléseirõl a Titkárság hangfelvételt és emlékeztetõt készít. A hangfelvételt legalább a következõ ülésig meg

kell õrizni.

(2) A Bizottság a tárgyalócsoportok 3 „igen” szavazatával elhatározhatja, hogy fontosabb állásfoglalásainak, ajánlásainak,

döntéseinek a nemzetgazdasági közlönyben való közzétételét kezdeményezi.

(3) A tárgyalócsoportok az ügyvivõik, tagjaik, illetve állandó szakértõik személyében történõ változásokról a változás

bekövetkeztétõl számított 15 napon belül értesítik a Titkárságot.

A munkavédelmi jellegû bírságok pályázat útján történõ felhasználása

21. § (1) A Bizottság javaslatot tehet a munkavédelmi jellegû bírságok pályázat útján történõ felhasználásával kapcsolatban a

központi munkavédelmi hatóság által kiírandó pályázattal összefüggõ kiemelten támogatandó célok meghatározására.

(2) A Bizottság javaslatot tesz a munkavédelmi hatóság által kiszabott pénzbírságok pályázat útján történõ felhasználására.

(3) A pályázati felhívás közzétételére a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának

szabályairól szóló jogszabályban megállapítottak szerint kerül sor.

22. § A munkavédelem korszerûsítésére – a pályázat keretében – odaítélhetõ támogatás kialakításakor:

a) a pályázatok teljes folyamatában az összeférhetetlenségre a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint

információs célú felhasználásának szabályairól szóló jogszabályban elõírtakat kell alkalmazni;

b) az a) pont alapján érintettek a tárgyalócsoportok egymás közötti egyeztetésein, a munkacsoportokban, illetve a Bizottság

ülésein nem vehetnek részt.

23. § A Bizottság döntése a munkavédelmi hatóság által kiszabott pénzbírságból a benyújtott pályázatok alapján a támogatás

odaítélésére vonatkozó javaslat kialakítása során akkor terjeszthetõ a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter elé, ha a

Bizottságban három „igen” szavazattal jött létre a támogató döntés.

Kelt: Budapest, 2011. december 12.

A kormányzati tárgyalócsoport nevében:
………………………………………………

ügyvivõ

a munkavállalói tárgyalócsoport nevében:
………………………………………………

ügyvivõ

a munkáltatói tárgyalócsoport nevében:
………………………………………………

ügyvivõ

Ellenjegyzõ:
………………………………………………

titkárságvezetõ
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A szerkesztésért felel a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny Szerkesztõsége.
Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15., telefon: 374-2797; 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.
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11.2286 – Lajosmizse

A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás




